
Ankieta na temat poziomu zadowolenia użytkowników z usług świadczonych 
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Węgrowie. 

 

Prezentacja wyników badań 

Ankieta była anonimowa i zawierała 8 pytań, na które czytelnicy odpowiadali na miejscu w wypożyczalni 
lub czytelni. Próbą badawczą objęto 50 użytkowników.  

Próbę badawczą charakteryzowały dwa wskaźniki: status ankietowanego oraz miejsce zamieszkania. 
Struktura czytelników przedstawia się następująco: 

- nauczyciele – 8% 
- uczniowie – 16% 
- studenci – 48% 
- inni czytelnicy – 20% 
8% użytkowników nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie 
 
- czytelnicy zamieszkali w Węgrowie – 42% 
- czytelnicy spoza Węgrowa – 48% 
10% użytkowników nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie 
 
Jak wynika z powyższych danych największą grupę  czytelników biblioteki stanowią studenci 48%. Kolejną 
jednak mniej liczną grupę stanowią inni czytelnicy tj. emeryci, księgowi, ekonomiści, osoby pracujące               
w administracji, czyli osoby nie związane z oświatą 20%.  Następną grupę czytelników  w kolejności 
zajmują uczniowie 16% oraz nauczyciele 8% ankietowanych. Jeśli weźmiemy pod uwagę miejsce 
zamieszkania czytelników to większą grupę, ale jednak nieznacznie, stanowią osoby zamieszkałe poza 
miastem 48%. Użytkownicy zamieszkali w Węgrowie stanowią 42% ankietowanych.  
 
Na pytanie: Czy godziny otwarcia biblioteki są dla Pani/Pana odpowiednie? Czytelnicy odpowiedzieli: 
- zdecydowanie tak – 84% 
- raczej tak – 16% 
- raczej nie – 0% 
- zdecydowanie nie – 0% 
Wyniki wskazują, że godziny otwarcia biblioteki są dla wszystkich użytkowników jak najbardziej 
odpowiednie. 
 
Na pytanie: Ile razy korzystał/a Pan/Pani z usług biblioteki w ostatnim roku? Czytelnicy odpowiedzieli: 
- kilka razy w tygodniu – 22% 
- kilka razy w miesiącu – 54% 
- kilka razy w roku – 18% 
- trudno powiedzieć – 4% 
- raz w miesiącu – 2% 
Większość przebadanych czytelników korzysta z usług bibliotecznych kilka razy w miesiącu 54%,. Kolejną 
grupę stanowią osoby, które kilka razy w tygodniu przychodzą do biblioteki 22%. Kilka razy w roku 
odwiedza bibliotekę 18% ankietowanych. 
 
Na pytanie: Z jakich usług bibliotecznych korzysta Pani/Pan w bibliotece? Czytelnicy odpowiedzieli: 
- wypożyczam zbiory do domu – 90% 
- korzystam ze zbiorów w czytelni – 18% 
- korzystam z czasopism – 12% 
- korzystam ze zbiorów multimedialnych (kasety, płyty) – 6% 
- korzystam zdalnie z zasobów elektronicznych (bazy danych, katalogi) – 12% 
- korzystam z komputerów i Internetu – 34% 



- korzystam z urządzeń kopiujących – 18% 
Jak wskazują powyższe dane większość czytelników przychodzi do biblioteki w celu wypożyczenia zbiorów 
do domu 90%. Duża część użytkowników w bibliotece korzysta ze stanowisk komputerowych i Internetu 
34%.  Ze zbiorów w czytelni korzysta 18% ankietowanych osób, tyleż samo osób korzysta z urządzeń 
kopiujących 18%. 12% czytelników korzysta z bazy danych i katalogów poprzez stronę internetową. Tyleż 
samo 12% użytkowników korzysta z czasopism. Niewiele, bo tylko 6% przebadanych osób korzysta                 
ze zbiorów multimedialnych. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, iż kaset i płyt w bibliotece jest 
znacznie mniejsza ilość niż zbiorów tradycyjnych, książkowych. 
 
Kolejne pytanie dotyczyło oceny użytkowników zagadnień dotyczących działalności biblioteki. 
Ankietowani mogli oceniać w skali od 1 do 5, gdzie 5 była oceną najwyższą. 
- warunki lokalowe i wyposażenie – 4,55 
- godziny otwarcia – 4,8 
- księgozbiór – 3,12 
- procedury wypożyczeń (czas realizacji zamówienia, dopuszczalna liczba woluminów na koncie 
czytelniczym, dopuszczalny okres wypożyczeń) – 4,61 
- usługi informacyjne – 4,68 
- usługi szkoleniowe – 4,54 
- dostęp do technologii informacyjnych (Internet, baza on-line) – 4,64 
- możliwość korzystania z urządzeń kopiujących – 4,69 
Przedstawione liczby ukazują wyliczoną średnią z uzyskanych odpowiedzi. Jak wskazują wyniki najwyższą 
średnią uzyskały godziny otwarcia biblioteki 4,8. Oznacza to, że godziny pracy biblioteki są dla 
ankietowanych jak najbardziej odpowiednie. Przydatna okazała się możliwość korzystania w bibliotece                
z urządzeń kopiujących. Usługi informacyjne oceniono na poziomie 4,68. Również wysoko ocenioną przez 
czytelników jest możliwość skorzystania z Internetu w lokalu biblioteki 4,64. Większości czytelników 
odpowiadają procedury wypożyczeń w bibliotece, tą usługę czytelnicy ocenili na poziomie 4,61. Warunki 
lokalowe i wyposażenie ankietowani oceniają na poziomie 4,55.  Najniższą średnią z uzyskanych 
odpowiedzi biblioteka otrzymała za księgozbiór 3,12. Oznacza to, że zbiory znajdujące się w placówce są 
niewystarczające i nie zaspokajają w pełni potrzeb wszystkich użytkowników. Tłumaczyć to można faktem 
iż w ostatnich latach biblioteka ma bardzo ograniczone fundusze przeznaczone na zakupy nowych książek             
i ze względów finansowych nie jest w stanie sprostać potrzebom czytelników. 
 
Na pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy biblioteki są? Czytelnicy odpowiedzieli: 
- kompetentni – 70% 
- zainteresowani moją sprawą – 46% 
- uprzejmi – 62% 
- pozytywnie nastawieni do użytkownika – 50% 
- zaangażowani – 38% 
- udzielają jasnych i wyczerpujących informacji – 52% 
 Jak wskazują odpowiedzi za najważniejszą cechę pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Węgrowie 
czytelnicy wymienili kompetencję 70%, następna w kolejności okazała się uprzejmość 62%. Ponad połowa 
użytkowników biblioteki uważa, że pracownicy udzielają jasnych i wyczerpujących informacji 52% oraz, że 
są pozytywnie nastawieni do użytkownika 50%. Kolejne w rankingu uplasowało się zainteresowani moją 
sprawą 46% oraz zaangażowanie 38%.. 
 
Ostatnie pytanie zamieszczone w ankiecie dotyczyło tego czy korzystanie z oferty biblioteki (księgozbioru            
i innych usług bibliotecznych)  zaspokaja potrzeby czytelników. Ankietowani udzielili następujących 
odpowiedzi: 
- zdecydowanie tak – 46% 
- raczej tak – 52% 
- raczej nie – 2% 
- zdecydowanie nie – 0% 
Dane wskazują, iż biblioteka w dużym stopniu zaspokaja potrzeby użytkowników, osób które wychodzą          
z biblioteki niezadowolone jest bardzo mało albo też nie ma w ogóle. 
 



Podsumowując, można stwierdzić, że Biblioteka Pedagogiczna w Węgrowie dobrze spełnia swoją rolę i we 
właściwy sposób służy czytelnikom w środowisku objętym jej działaniem. Pomimo braków w księgozbiorze 
placówka w dużym stopniu zaspokaja potrzeby użytkowników. Biblioteka otrzymała od swoich czytelników  
dobrą opinię zarówno w kwestii godzin otwarcia, wyposażenia biblioteki, technologii informacyjnej oraz 
procedury wypożyczeń. Przychylną opinię uzyskali również pracownicy biblioteki, którzy poprzez swoją 
kompetencję, uprzejmość i zaangażowanie we właściwy sposób obsługują czytelników. Biblioteka pragnie 
nadal służyć wszystkim, którzy potrzebują niezbędnych informacji a osób które wychodzić będą z niej 
niezadowolone nie będzie w ogóle. 
 
 
              Opracowała  Marta Panufnik 
 
 
 
 
 
 
 


