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ბიბლიოთეკის მუშაობის შეფასების კითხვარი 
 

კითხვარის შევსებით დაეხმარებით სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნულ თავდაცვის აკადემიას 

ბიბლიოთეკა შეაფასოს, რამდენად აკმაყოფილებს და  მოიცავს მკითხველთა საჭიროებებსა და ინტერესებს. თქვენ მიერ 

გაცემული პასუხები და შემოთავაზებული წინადადებები დაგვეცმარება, მოვახდინოთ ჩვენი ძლიერი და სუსტი მხარეების 

იდენტიფიცირება და დავსახოთ სამომავლო სტრატეგია სუსტი და ნაკლოვანი მხარეების გასაუმჯობესებლად. 

1. რა პოზიცია გიკავიათ  ეროვნულ თავადაცვის აკადემიაში? 

a. ბაკალავრიატის იუნკერი 

b. მაგისტრატურის იუნკერი 

c. ენობრივი მომზადების სკოლის პროგრამაზე, კურსზე ჩარიცხული პირი 

d. ოფიცრის საკადიდატო კურსის მსმენელი 

e. ეთა-ს აკადემიური პერსონალი 

f. ეთა-ს მოწვეული პერსონალი 

g. ადმინისტრაციის თანამშრომელი 

2.  თქვენი ასაკი 

a. 17-25 

b. 26-50 

c. 52-ზემოთ 

3. სქესი 

a. მდედრობითი 

b. მამრობითი 
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4. თუ ხართ აკადემიის იუნკერი, გთხოვთ, გვიპასუხოთ, საშუალოდ როგორია თქვენი აკადემიური მოსწრება 

a. მაღალი 

b. საშუალო 

c. დაბალი 

5. გთხოვთ, მიუთითოთ ზოგადად რომელი ბიბლიოთეკით/ებით  სარგებლობთ ხოლმე უმეტესწილად,შეგიძლიათ 

მიუთითოთ რამდენიმე მათგანი 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 

a. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 

b. სხვა საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა 

c. ელექტრონული ბიბლიოთეკა 

d. პირადი ბიბლიოთეკა 

e. სხვა დააკონკრეტეთ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. რა მოგწონთ ამ ბიბლიოთეკებში ყველაზე მეტად 

a. რესურსების სიმდიდრე 

b. მომსახურების მაღალი დონე 

c. გარემო 

d. სამივე ერთად 

7. რამდენად ხშირად სარგებლობთ აკადემიის ბიბლიოთეკით 

a. ყოველდღიურად 

b. კვირაში ერთხელ ან ორჯერ 

c. თვეში ერთხელ 

d. არასოდეს მისარგებლია 

8. რამდენად საკმარისია ბიბლიოთეკის სამუშაო საათები თქვენთვის 

a. სრულიად საკმარისია 
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b. სასურველია გაიზარდოს სამუშაო საათები 

c. ჩემთვის სულ ერთია 

9. რომელი სერვისით სარგებლობთ ჩვენს ბიბლიოთეკაში ყველაზე ხშირად 

a. მიმაქვს წიგნი ან სხვა მასალა სახლში სარგებლობისთვის 

b. ვაკეთებ ქსეროასლებს 

c. ვმუშაობ სამკითხველო დარბაზში 

d. ვეცნობი ელექტრონულ წვდომის მასალებს 

e. ვიყენებ კომპიუტერულ ან ინტერნეტ სერვისს 

10. ბიბლიოთეკაში თქვენთვის სასურველი მასალის მოსაძებნად რომელ მეთოდს მიმართავთ 

a. ვეძებ ბეჭდურ კატალოგში 

b. ვეძებ ელექტრონულ კატალოგში აკადემიის ვებგვერდიდან 

c. მივმართავ პირდაპირ ბიბლიოთეკარს 

11.  თქვენთვის აკადემიის ბიბლიოთეკა წარმოადგენს ადგილს 

a. ცოდნის მიღებისა და/ან კვლევების განხორციელებისთვის 

b. ინტერნეტით სარგებლობისათვის და კომპიუტერული სამუშაოებისათვის 

c. დროის მოსაკლავ და გასართობ ადგილს 

12. ჩამოთვლილთაგან რომელი რესურსით სარგებლობთ უმეტესწილად ბიბლიოთეკაში  

a. ბეჭდური წიგნები 

b. ელექტორნული წიგნები 

c. სამეცნიერო ბაზები 

d. პერიოდული გამოცემები 

e. ინტერნეტით და კომპიუტერული მომსახურებით 

13. რამდენად ხშირად სარგებლობთ აკადემიის მიერ შემოთავაზებული ელექტრონული სამეცნიერო ბაზებით? 

a. ხშირად 

b. იშვიათად 

c. არასდროს 
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d. არც მსმენია ასეთი ბაზების არსებობის შესახებ 

e. ვსარგებლობ, მაგრამ ჩემთვის საჭირო რესურსებზე ღია წვდომა არ მაქვს. 

14. რამდენად სწრაფად/კვალიფიციურად გემსახურებათ ბიბლიოთეკა 

a. ძალიან სწრაფად/ხარისხიანად 

b. მეტ-ნაკლებად სწრაფად/ხარისხიანად 

c. ველოდები წიგნს (სხვა მასალას) საათობით 

15. აკადემის ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია თქვენთვის საჭირო ძირითადი სასწავლო სავალდებულო ლიტერატურა 

 

a. ყველა  ძირითადი სასწავლო სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია სარგებლობისთვის 

b. თითქმის ყველა ძირითადი ლიტერატურა ხელმისაწვდომია 

c. თითქმის არაფერია 

d. არასდროს დავინტერესებულვარ გამერკვია 

16. აკადემიის ბიბლიოთეკაში რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენთვის საჭირო დამხმარე სახელმძღვანელო ლიტერატურა 

a. ყველა  დამხმარე  სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია სარგებლობისთვის 

b. თითქმის ყველა დამხმარე ლიტერატურა ხელმისაწვდომია 

c. თითქმის არაფერია 

d. არასდროს დავინტერესებულვარ გამერკვია 

17. აკადემიის ბიბლიოთეკა რამდენად აკმაყოფილებს თქვენთვის საინტერესო მხატვრულ ან სხვა თემატიკის 

ლიტერატურაზე მოთხოვნებს 

a. ყველა ჩემთვის საინტერესო თემატიკის წიგნი აქვთ 

b. მეტ/ნაკლებად აქვთ თავისუფალ დროს საკითხავი მხატვრული/შემეცნებითი საკითხავი ლიტერატურა 

c. თითქმის არაფერია 

d. არასდროს დავინტერესებულვარ გამერკვია 
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18. რომელი თქვენთვის საჭირო/საინტერესო ფონდის/კოლექციის გამდიდრებას ისურვებდით აკადემიის ბიბლიოთეკაში, 

შემოხაზეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით ძალიან პრიორიტეტულია -1      უმნიშვნელოა-5 

 ბიზნესი და ეკონომიკა1 2 3 4 5 

სოციალური მეცნიერებები1 2 3 4 5 

ჰუმანიტარული მეცნიერებები1 2 3 4 5 

სამართალი1 2 3 4 5 

ტექნიკური მეცნიერებები1 2 3 4 5 

სამხედრო ლიტერატურა1 2 3 4 5 

მხატვრული ლიტერატურა1 2 3 4 5 

ფილოსოფია1 2 3 4 5 

სხვა (მიუთითეთ)------------------------------------------------1 2 3 4 5 

ელექტრონული სამეცნიერო ბაზები1 2 3 4 5 

გთხოვთ მიუთითოთ თქვენთვის სასურველი ბაზა/ბაზები --------------------------------------------------------------------- 

19, რამდენად მოგწონთ ბიბლიოთეკის სივრცის განაწილების კონცეფცია 

a. მომწონს 

b. მეტ-ნაკლებად მომწონს 

c. არ მომწონს 

 

20. რამდენად ხშირად სარგებლობთ ბიბლოთეკის სამკითხველო დარბაზით 
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a. ყოველდღიურად 

b. კვირაში ერთხელ ან ორჯერ 

c. თვეში ერთხელ 

d. არასოდეს მისარგებლია 

 

21. რამდენად მოსახერხებელია სამკითხველო დარბაზი ინდივიდიუალური მუშაობისთვის 

a. მოსახერხებელია 

b. მეტ-ნაკლებად მოსახერხებლია 

c. მოუხერხებელია 

22. რამდენად კომფორტულია სამკითხველო დარბაზი ჯგუფური შეხვედრებისა და მუშაობისთვის 

a. მოსახერხებელია 

b. მეტ-ნაკლებად მოსახერხებლია 

c. მოუხერხებელია 

23. გქონიათ შემთხვევა გსურდათ ბიბლიოთეკაში მუშაობა, მაგრამ საკმარისი ადგილები არ აღმოჩნდა სამკითხველო დარბაზში 

ინდივიდიუალური ან ჯგუფური მუშაობისთვის. 

a. ყოველთვის არის საკმარისი თავისუფალი ადგილები 

b. არასდროს არის თავისუფალი ადგილები 

c. დროის გარკვეულ პერიოდში ან გარკვეულ საათებში ყველა ადგილი დაკავებული მხვდება 

d. ყოველთვის დაკავებულია 

24. გქონიათ შემთხვევა გსურდათ ბიბლიოთეკაში მუშაობა, მაგრამ საკმარისი ადგილები არ აღმოჩნდა კომპიუტერებთან 

 a. ყოველთვის არის საკმარისი თავისუფალი ადგილები 

b. არასდროს არის თავისუფალი ადგილები 

c. დროის გარკვეულ პერიოდში ან გარკვეულ საათებში ყველა ადგილი დაკავებული მხვდება 
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d. ყოველთვის დაკავებულია 

 

25. ერთიდან ხუთამდე ციფრით შეაფასეთ რამდენად კვალიფიცურად გემსახურებათ ბიბლიოთეკის მომსახურე პერსონალი 

 

1 2 3 4 5  

26.  ერთიდან ხუთამდე ციფრით შეაფასეთ რამდენად მეგობრული/ კეთილგანწყობილი გარემოა ბიბლიოთეკაში 

1 2 3 4 5 

 

გაგვიზიარეთ კომენტარების სახით 

რას მიიჩნევთ აკადემიის ბიბლიოთეკის ძლიერ მხარედ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

რას მიიჩნევთ ბიბლიოთეკის სუსტ მხარედ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

რომელი სერვისის დანერგვას/გაუმჯობესებას ისურვებდით ბიბლიოთეკაში? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ხომ არ გსურთ თქვენი მოსაზრებების /რეკომენდაციების გაზიარება სხვა ისეთ საკითხებზე, რაც კითხვარში არ წერია, მაგრამ 

ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური         მადლობას გიხდით  გამოკითხვაში მონაწილეობისთვის! 
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გისურვებთ წარმატებას! 


