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EvaSys E-dokumentumok használati szokásai

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Elektronikus dokumentumok használati 

Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Javítás: Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

1. 
Kedves Hallgatók!

Az E-könyv Olvasás Hete (2016. márc. 6-12.) alkalmából kíváncsiak vagyunk, használtok-e, és miként
elektronikus dokumentumokat a tanulmányaitokhoz, kutatásaitokhoz?

Várjuk válaszaitokat márc. 9-27. között!

(Az eredményekről beszámolunk majd az Egyetemi Élet DEENK.hu rovatában, valamint felhasználjuk
azokat a szolgáltatásaink fejlesztésében.)

Köszönettel,
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár könyvtárosai

Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy a *-gal jelölt kérdések megválaszolása kötelező, a kérdőív
feldolgozásához elengedhetetlenek.

1.1 *Melyik Kar hallgatója?
Állam-és Jogtudományi Kar Általános Orvostudományi Kar Bölcsészettudományi Kar
Egészségügyi Kar Fogorvostudományi Kar Gazdaságtudományi Kar
Gyermeknevelési és
Felnőttképzési Kar

Gyógyszerésztudományi Kar Informatikai Kar

Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar

Műszaki Kar Népegészségügyi Kar

Természettudományi és
Technológiai Kar

Zeneművészeti Kar

1.2 *Milyen formátumú dokumentumokat
használ inkább tanulási célból?

hagyományos
(papír) alapú

elektronikus

1.3 *Szokott-e olvasni a tanulmányaihoz
szükséges elektronikus
dokumentumokat?

igen nem

1.4 Miért olvas tanulmányaihoz elektronikus dokumentumokat? (1.3-as kérdés kifejtése)

1.5 Miért nem olvas tanulmányaihoz elektronikus dokumentumokat? (1.3-as kérdés kifejtése)
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Elektronikus dokumentumok használati szokásainak

Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Javítás: Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.
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EvaSys E-dokumentumok használati szokásai

1.    [Folytatás]
1.6 Milyen tartalmakat olvas legszívesebben elektronikus formában? (Több választ is megjelölhet.)

szépirodalmat szakirodalmat elektronikus tankönyveket,
jegyzeteket

egyéb...
1.7 Milyen egyéb tartalmat olvas szívesen elektronikus formában? (1.6-os kérdés kifejtése.)

1.8 *Ha azonos feltételekkel hozzáférhető
lenne egy könyvnek a nyomtatott és
elektronikus változata is, melyiket
használná szívesebben?

csak a
nyomtatott
könyvet

inkább a
nyomtatott
könyvet, az e-
könyvet csak
szükséghelyz-
etben

mindkettőt, az
adott
helyezettől
függően,
amelyik éppen
alkalmasabb
számomra

inkább az e-
könyvet, a
nyomtatott
könyvet csak
szükséghelyz-
etben

csak az e-
könyvet

1.9 Miért tenne így? (1.8-as kérdés indoklása.)

1.10 *Milyen saját eszköze van az elektronikus dokumentumok használatára? (Több választ is
megjelölhet.)

E-könyv olvasó Okostelefon Tablet
Laptop Személyi számítógép

1.11 *Részt venne-e e-könyv használati
bemutatón/oktatáson?

igen nem, mert már
ismerem

nem, mert
nem érdekel

nem, más
okból...

1.12 ...milyen más okból tenne így? (1.11-es kérdés indoklása.)
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EvaSys E-dokumentumok használati szokásai

1.    [Folytatás]
1.13 *Fizetne-e elektronikusan elérhető

jegyzetekért? 
Igen, ha az ára
lényegesen
olcsóbb, mint
a nyomtatott
formáé.

Igen, de csak
ha véglegesen
letölthető.

Igen, ha extra
olcsó, és
vállalnám a
korlátozott
hozzáférést
(csak
néhányszor
olvasható és/
vagy csak
online).

Nem, inkább
fénymásolva
szerzem be.

Nem, mert
beszerezném
más internetes
forrásból.

Nem, mert a
könyvtárban
olvasom,
jegyzetelem
vagy
kölcsönzöm.

Nem, mert
inkább
megveszem
papír
formátumban.

1.14 *Tanulási célból milyen hatékonynak tartja a papír
formátumú dokumentumokat?

egyáltalán
nem

hatékony

nagyon
hatékony

1.15 *Tanulási célból milyen hatékonynak tartja az
elektronikus formátumú dokumentumokat?

egyáltalán
nem

hatékony

nagyon
hatékony

1.16 Milyen előnyeit látja az e-dokumentumoknak?

1.17 Milyen hátrányait látja az e-dokumentumoknak?

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítette munkánkat!
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