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Opis instytucji 

Biblioteka Uniwersytecka jest jednostką ogólnouczelnianą i wraz z bibliotekami 

specjalistycznymi Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje warsztat naukowo-

dydaktyczny dla potrzeb środowiska akademickiego. 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach: 

usługowych, dydaktycznych i naukowych oraz pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki 

publicznej, służącej upowszechnianiu nauki i kultury w społeczeństwie. 

Misją biblioteki jest utrzymywanie najwyższego profesjonalnego poziomu swej 

działalności, w celu aktywnego wspierania procesów naukowo–badawczych  

i edukacyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami 

kadry naukowej i studentów oraz zaspokajanie potrzeb biblioteczno–informacyjnych 

użytkowników zewnętrznych. 

 

Swą misję Biblioteka realizuje poprzez: 

 organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego w zakresie dyscyplin, 

reprezentowanych na Uniwersytecie Wrocławskim, 

 zapewnianie dostępu do zbiorów własnych i globalnych zasobów 

informacyjnych, 

 zgodne z potrzebami Uczelni - rozwijanie i unowocześnianie usług, 

 efektywne i aktywne zarządzanie zasobami, w celu promocji ich wykorzystania, 

 permanentne podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników, 

 szkolenie użytkowników, w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie 

wyszukiwania i wykorzystywania informacji, 

 dbałość (konserwacja i zabezpieczanie) o kolekcje specjalne, stanowiące 

dziedzictwo kultury europejskiej, a nawet - światowej, 

 nawiązywanie współpracy: środowiskowej, ogólnokrajowej i międzynarodowej,               

w celu powiększania, dostępnej dla użytkowników – bazy wiedzy, 

 promocję i popularyzowanie Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług. 

 

Biblioteka Uniwersytecka korzysta z ponad trzystuletniego doświadczenia służąc 

Uniwersytetowi i miastu. 
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Przyszłością Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego to rozwijanie się w formie 

biblioteki hybrydowej, łączącej w kontekst harmonijnie działającej instytucji elementy 

biblioteki tradycyjnej i elektronicznej, biblioteki, w której obowiązują zasady 

charakterystyczne dla uczącej się organizacji. 

W dalszej perspektywie, związanej z powstaniem nowego gmachu, Biblioteka 

Uniwersytecka we Wrocławiu pragnie rozwijać się jako centrum edukacji, informacji  

i kultury, w którym dbałość o dziedzictwo kultury europejskiej łączyć się będzie  

z wykorzystaniem najnowocześniejszych form realizacji przekazu wiedzy i informacji. 

 

Struktura organizacji 

W skład struktury organizacyjnej Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego wchodzą:  

 Biblioteka Główna wraz z Czytelnią Główną mieszczące się przy ul. Szajnochy 

7/9 

 Czytelnia Zbiorów Specjalnych, w której znajdują się rękopisy, starodruki, zbiory 

graficzne, zbiory kartograficzne oraz zbiory muzyczne. Mieści się ona przy  ul. 

Św. Jadwigi 3/4 

 Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelnia Śląsk mieszcząca się 

przy ul. Joliot-Curie 12 

 Biblioteki specjalistyczne:  

1. WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII 

 Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii im. prof. 

Kazimierza Orzechowskiego      

2. WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII 

  Biblioteka Instytutu Astronomii 

 Biblioteka Instytutów Fizyki 

3. WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 

 Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki 

4. WYDZIAŁ CHEMII 

 Biblioteka Wydziału Chemii 

5.  WYDZIAŁ NAUK O ZIEMII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 

 Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 

 Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych 
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 Biblioteka Zakładu Meteorologii i Klimatologii 

6.  WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH 

  Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych  

  Biblioteka Muzeum Przyrodniczego 

 Biblioteka Ogrodu Botanicznego 

7. WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII 

 Biblioteka Wydziału Biotechnologii 

8. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

 Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych 

9. WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH  

 Biblioteka Instytutu Archeologii 

  Biblioteka Instytutu Historii Sztuki 

  Biblioteka Instytutu Historycznego   

 Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii 

  Biblioteka Instytutu Pedagogiki 

 Biblioteka Instytutu Psychologii 

 Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej 

10. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

  Biblioteka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej  

 Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej 

 Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej 

 Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej 

 Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej 

 Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej 

 Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej 

 Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa  

 Biblioteka Niderlandystyczna    

11. JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE 

 Biblioteka Austriacka - Österreich Bibliothek  

 Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Wrocławskiego 

 Biblioteka Instytutu Konfucjusza 

 Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Językoẃ Obcych 



5 
 

 Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. 

Willy’ego Brandta. 

 

Aktualne narzędzia komunikacji 

Obecnie Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego korzysta z poniższych narzędzi 

komunikacyjnych na linii biblioteka-student:  

 Obowiązkowe szkolenie biblioteczne (zakres przekazywanej wiedzy obejmuje 

tylko funkcjonowanie poszczególnych Bibliotek Wydziałowych) 

 Strona internetowa bu.uni.wroc.pl (zakładka „Informacje dla Użytkowników 

BUWr”) 

 Kurs e-learningowy „Szkolenie biblioteczne” dostępny pod adresem 

elearning.bu.uni.wroc.pl 

 Katalog komputerowy (zakładka „Pomoc”) 

 Adres e-mail 

 Telefon 

 Bezpośredni kontakt z pracownikami biblioteki 

 Uzupełniające zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów 

pierwszego roku (prowadzone w październiku w każdy poniedziałek i czwartek 

w godzinach od 8:00 do 9:00) 

 

Aktualna strategia komunikacji wewnętrznej 

Celem Biblioteki Uniwersyteckiej jest przede wszystkim szkolenie jej użytkowników  

w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania 

informacji. Ważne jest także efektywne i aktywne zarządzanie zasobami tak, by 

jednocześnie promować ich wykorzystanie. Biblioteka stawia sobie także za cel 

rozwijanie i unowocześnianie usług, reaguje na potrzeby Uczelni. Do tych celów 

niezbędne jest także permanentne podwyższanie kwalifikacji zawodowych 

pracowników, by mogli jak najlepiej pomagać użytkownikom biblioteki oraz potrafili 

korzystać unowocześnionych procedur wprowadzanych do Biblioteki Uniwersyteckiej.  

Biblioteka Uniwersytecka jest miejscem, do którego można a nie trzeba się udać. Zależy 

jej przede wszystkim na dobrowolnym kontakcie z użytkownikami. Obecnie głównym 

narzędziem komunikacyjnym pomiędzy biblioteką a użytkownikiem (studentem) są 
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nieobowiązkowe, uzupełniające szkolenia z przysposobienia bibliotecznego oraz strona 

internetowa biblioteki. Studenci nie są przymuszani do kontaktu z biblioteką, 

wszystkiego mogą dowiedzieć się sami, gdy zajdzie taka potrzeba.  

 

Problemy komunikacyjne 

Obecna strategia komunikacji wewnętrznej na linii biblioteka-student nie jest idealna.  

Studenci mają problem z korzystaniem ze wszystkich usług Biblioteki Uniwersyteckiej 

ze względu na brak odpowiedniego przeszkolenia oraz zapoznania ich z obowiązującymi 

procedurami. Obowiązkowe szkolenie biblioteczne obejmuje jedynie korzystanie  

z biblioteki wydziałowej. Po takim szkoleniu studenci nie mają zazwyczaj problemu  

z korzystaniem z ich usług. Problemem jest komunikowanie o uzupełniających zajęciach 

z przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku lub szkolenia 

bibliotecznego on-line. Informacje na ich temat są dostępne na stronie www Biblioteki 

Uniwersyteckiej, jednak dotarcie do nich nie jest tak proste jak być powinno, by zwrócić 

uwagę zainteresowanych studentów. Bez takiego szkolenia studenci często nie znają 

podstawowych pojęć niezbędnych do wypożyczenia książki, np. sygnatura. Nie 

rozróżniają także wypożyczalni, czytelni i lectorium. Przyczyną tych problemów jest 

nieobowiązkowość takich szkoleń oraz nieczytelna strona internetowa biblioteki, na 

której studenci czują się zagubieni i nie są w stanie odnaleźć interesujących ich 

informacji. Ilość dostępnych zakładek i podstron, które studenci muszą przeklikać, aby 

dotrzeć do niezbędnych im informacji jest tak duża, że często rezygnują oni w trakcie 

poszukiwań. Problemów przysparza również katalog biblioteczny podzielony aktualnie 

na katalog internetowy i katalog zdigitalizowany. Nieobjęci uzupełniającym szkoleniem 

bibliotecznym studenci nie są świadomi różnic między tymi katalogami. Nie wiedzą, że 

w katalogu zdigitalizowanym mogą znaleźć książki wydawane w latach 1801-1993. Nie 

wiedzą także, jak z niego korzystać. Problemy może sprawiać także katalog internetowy 

– tu przeszkodą w poprawnym i sprawnym wyszukiwaniu książek może być liczba 

dostępnych opcji wyszukiwania. Jest ich zbyt wiele i często studenci nie są świadomi 

czym się różnią. Pozostałe narzędzia komunikacji  (e-mail, telefon, bezpośredni kontakt 

z pracownikami biblioteki), nie przysparzają problemów. Z tych źródeł studenci mogą 

zaczerpnąć przydatnych informacji i rozwiać swoje wątpliwości dotyczące procedur 

obowiązujących w Bibliotece Uniwersyteckiej. Dlatego chcąc wyeliminować problemy 
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komunikacyjne należy skupić się przede wszystkim na stronie www biblioteki, katalogu 

książek  oraz informowaniu o szkoleniach uzupełniających.  

 

Temat i cel badania 

Tematem, który podjęto w badaniu była procedura wypożyczania książek w Bibliotece 

Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Badanie miało na celu uzyskanie informacji 

dotyczących poziomu znajomości wspomnianej procedury wśród studentów 

Uniwersytetu Wrocławskiego, a także zdobycie materiału oceniającego stopień jej 

trudności. Kolejnym celem badania było zapoznanie się ze zmianami, które studenci 

chcieliby wprowadzić w procedurze oraz z wpływem wdrożenia zmian na częstotliwość 

ich wizyt w Bibliotece oraz wypożyczania przez nich książek. Ponadto  

w kwestionariuszu zostały zawarte pytania służące dostarczeniu informacji o sposobie 

wypożyczania książek przez ankietowanych, a także pozwalały dowiedzieć się, do kogo 

studenci zwracają się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wypożyczania książek 

oraz korzystania z Biblioteki. W kwestionariuszu zostały również umieszczone pytania 

o posiadanie aktywnego konta w Bibliotece oraz o przyczyny, dla których ankietowani 

nie posiadają takich kont.  

 

Metodologia 

Kwestionariusz, którym posłużono się w trakcie przeprowadzania badania, składa się  

z pięciu pytań otwartych, pięciu zamkniętych oraz metryczki służącej do opracowania 

statystyki badanej grupy. Zdecydowano się na użycie pytań z otwartą formą, ponieważ 

nie narzuca ona respondentom wyboru pomiędzy gotowymi odpowiedziami i umożliwia 

samodzielne podjęcie decyzji o ich treści. Pytania zamknięte zostały z kolei 

wykorzystane w przypadku tych zagadnień, dla których możliwe było przewidzenie 

potencjalnych odpowiedzi uczestników badania.   

 

Konstrukcja kwestionariusza 

Treścią, która znalazła się na początku kwestionariusza, był krótki wstęp, informujący 

respondentów o celu przeprowadzanego badania oraz anonimowości jego uczestników. 

Na końcu arkusza, pod ostatnim pytaniem, znalazło się podziękowanie za wzięcie 
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udziału                 w badaniu. Struktura kwestionariusza prezentuje się w następujący 

sposób: 

1. Czy posiadasz aktywne konto w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego? 

a) Tak 

b) Nie 

2. Jeśli na pytanie nr 1 odpowiedziałeś/odpowiedziałaś przecząco, uzasadnij dlaczego. 

3. Czy znana jest Ci procedura wypożyczania książek w BUWr? 

a) Tak 

b) Nie 

4. Jeśli na pytanie nr 3 odpowiedziałeś/odpowiedziałaś twierdząco, opisz tę procedurę. 

5. Jak określiłbyś/określiłabyś poziom trudności tej procedury? 

a) Bardzo łatwy 

b) Łatwy 

c) Przeciętny 

d) Trudny 

e) Bardzo trudny 

6. Czy zmieniłbyś/zmieniłabyś coś w tej procedurze? Jeśli tak, to co by to było? 

7. Czy zmiana procedury wypożyczania książek w BUWr wpłynęłaby na częstotliwość 

Twoich wizyt w Bibliotece oraz wypożyczania książek? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

8. Jaka jest różnica między wypożyczeniem do czytelni a wypożyczeniem 

standardowym? 

9. W jaki sposób dokonujesz zamówień książek? 

a) Elektronicznie 

b) Tradycyjnie 

10. Do kogo zwracasz się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wypożyczania 

książek oraz korzystania z Biblioteki? 

Pod treścią dziesiątego pytania pojawiła się prośba o podanie swojego wieku, płci, roku, 

typu oraz kierunku studiów.  
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Dobór próby i sposób przeprowadzenia badania 

Badanie zostało przeprowadzone na próbie składającej się z 46 osób, które w trakcie 

przeprowadzania badania były studentami Uniwersytetu Wrocławskiego. Badanie 

zostało skierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn, gdyż płeć nie stanowiła 

relewantnego czynnika dla wyników badania. Dzień tygodnia i pora dnia również nie 

stanowiły istotnych czynników dla wyniku analizy zgromadzonego materiału, stąd też 

badanie zostało przeprowadzone w różnych dniach tygodnia oraz o różnych porach 

dnia. W badaniu w wersji papierowej wzięli studenci, którzy znajdowali się na terenie 

danych uczelni, dysponowali wolną chwilą oraz wyrażali chęć udziału w badaniu. 

Badanie zostało przeprowadzone również w wersji online i polegało na otrzymaniu 

prośby o udział w badaniu wraz z przekierowującym do kwestionariusza linkiem.  

 

 

Analiza zgromadzonych danych 

Analiza zgromadzonego materiału składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności 

został przedstawiony statystyczny opis ankietowanych, opracowany na podstawie 

danych pochodzących z metryczki. Następnie dokonano szczegółowej analizy 

odpowiedzi udzielonych na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu wraz  

z wykresową prezentacją większości uzyskanych wyników.  

Osoby uczestniczące w badaniu były reprezentowane przez 69,6% kobiet i 30,4% 

mężczyzn. Przedział wiekowy respondentów oscylował miedzy dziewiętnastym  

a dwudziestym czwartym rokiem życia. Czterema dominującymi liczbami określającymi 

długość życia uczestników badania był kolejno wiek 23 (26,1%), 22 (21,7%), 20 (19,6%) 

i 19 lat (17,4%)1.  Respondenci okazali się być przede wszystkim studentami filologii 

polskiej (28,3%), dziennikarstwa i komunikacji społecznej (19,6%) oraz pracy socjalnej 

(13,0%). Pozostali uczestnicy badania studiowali komunikację wizerunkową (8,7%), 

socjologię (8,7%), psychologię (8,7%), kulturoznawstwo (4,3%), prawo (2,2%), historię 

sztuki (2,2%) oraz politologię (2,2%). Ostatnim materiałem, przeanalizowanym  

w ramach końcowej części kwestionariusza, jest rok i typ studiów. Najwięcej 

                                                           
1 Na to pytanie i na następne (kierunek, rok i typ studiów) odpowiedzi zostały udzielone przez wszystkich 
respondentów. Pojawiające się w nawiasach wyniki procentowe przedstawiają zatem zarówno procentowy 
udział danych odpowiedzi w stosunku do wszystkich, jakie zostały udzielone na to pytanie, jak i procentowy 
udział liczby respondentów, którzy udzielili danej odpowiedzi.  
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ankietowanych okazało się być studentami II roku na studiach I stopnia (21,7%), II roku 

na studiach II stopnia (21,7%) oraz I roku na studiach I stopnia (19,6%) i I roku na 

studiach II stopnia (19,6%).   

Drugą część analizy rozpoczynają odpowiedzi dotyczące pytania o posiadanie 

aktywnego konta w BUWr. Umieszczenie go w kwestionariuszu miało na celu uzyskanie 

wglądu w zainteresowanie, jakim BUWR cieszy się wśród ankietowanych. Jak 

wyniknęło z analizy odpowiedzi, większość uczestników badania posiadała aktywne 

konto w BUWr. Procentowy rozkład odpowiedzi przedstawia wykres umieszczony 

poniżej.   

 

wykres 1. Czy posiadasz aktywne konto w BUWr? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło własne 

 

Drugie pytanie było skierowanie jedynie do tych osób, które odpowiedziały przecząco 

na poprzednie i służyło wyłonieniu czynników decydujących o nieposiadaniu konta w 

BUWr przez respondentów. Najczęściej podawanym powodem okazało się korzystanie 

z innych bibliotek, w tym wydziałowych. Pojawiły się także odpowiedzi nawiązujące do 

braku czasu oraz potrzeby posiadania takiego konta. Co wydaje się być interesujące, 

argumentacja żadnego z uczestników badania nie odnosi się do skomplikowanej 

procedury wypożyczania książek lub zakładania konta czy też obowiązku jego 

prolongaty. Procentowy rozkład odpowiedzi prezentuje wykres nr 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

72%

28%

tak nie
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Wykres 2. Jeżeli na pytanie nr 1 odpowiedziałeś/odpowiedziałaś przecząco, uzasadnij dlaczego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło własne 
 

Umieszczenie w kwestionariuszu następnego pytania miało na celu uzyskanie 

informacji ilu respondentów uważało, że zna procedurę wypożyczania książek w BUWr. 

Z otrzymanych odpowiedzi wynika, iż 72 proc. ankietowanych sądziło, że zna tę 

procedurę. Wyniki procentowe uzyskane na podstawie odpowiedzi na opisywane 

pytanie zamieszczono  w wykresie nr 3.  

 

Wykres 3. Czy znana jest Ci procedura wypożyczania książek w BUWr? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło własne 

 

Kolejne pytanie zawierało prośbę o opisanie procedury wypożyczania książek w BUWr. 

Odpowiedzi zostały udzielone przez 73,9 proc. ankietowanych i zdecydowaną 

większość stanowiły poprawne opisy tej procedury. Zaledwie 8,8 proc. odpowiedzi na 

to pytanie można uznać za błędne, gdyż wspomniano w nich o możliwości wypełniania 

17%

8%

75%

brak potrzeby

brak czasu

korzystanie z innych bibliotek, w tym z wydziałowych

72%

28%

tak nie
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rewersów, która została przez Bibliotekę wycofana. Z kolei poprawne odpowiedzi 

można podzielić na dwie grupy w oparciu o szczegółowość opisu procedury. Większość 

ankietowanych, którzy poprawnie opisali procedurę, posłużyła się pobieżnym i krótkim 

opisem. Nie można na tej podstawie wywnioskować, że byli oni dokładnie zaznajomieni 

z procedurą, niemniej jednak nie można uznać ich również za błędne. Przykładowe 

odpowiedzi takich respondentów to: „Zamawiam książkę przez Internet i odbieram  

w Bibliotece”, „Wyszukuję książkę w katalogu internetowym, zamawiam i zgłaszam się 

do biblioteki. Mam ze sobą legitymację” czy też „wypożyczanie książko w Bibliotece 

Uniwersyteckiej następuje po uprzednim zamówieniu pozycji poprzez konto 

interentowe”. Pozostałe odpowiedzi świadczą o szczegółowej znajomość procedury ich 

autorów i są to m.in. takie odpowiedzi jak: „szukasz - zamawiasz - 20900 nr indeksu lub 

30900 nr indeksu - w zależności czy do czytelni czy do domu czekasz 1h/30 min  

i odbierasz w Bibliotece”, „wyszukuję interesującą mnie książkę w katalogu  

- sprawdzam, w której bibliotece są wolne egzemplarze (zwracam uwagę czy to 

biblioteka czy czytelnia) - podaję login + nr karty - podaję hasło (pesel) - podaję swoje 

imię i nazwisko - oczekuję 30 min - odbieram książki za okazaniem legitymacji 

studenckiej” oraz „logowanie do konta czytelniczego - wybór książki z katalogu  

- potwierdzenie wyboru - odbiór po max 1 godzinie od zamówienia - odbiór książki tego 

samego dnia”. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi prezentuje wykres poniżej. 

 

Wykres 4. Jeśli na pytanie nr 3 odpowiedziałeś/odpowiedziałaś twierdząco, opisz tę procedurę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło własne 
 

12%

26%

62%

błędne odpowiedzi

poprawne szczegółowe odpowiedzi

poprawne ogólnikowe odpowiedzi



13 
 

W piątym pytaniu ankietowani zostali zapytani, jak oceniają poziom trudności 

procedury wypożyczania książek w BUWr. Pytanie to było zamknięte, co oznacza, że 

respondenci mieli do wyboru następujące odpowiedzi: bardzo łatwa, łatwa, przeciętna, 

trudna, bardzo trudna. Okazuje się, że najwięcej uczestników badania uznało tę 

procedurę za łatwą, następnie bardzo łatwą oraz przeciętną. Co wydaje się warte uwagi, 

najmniej osób określiło procedurę jako trudną, natomiast nikt nie ocenił jej jako bardzo 

trudną. Procentowy rozkład uzyskanych odpowiedzi został przedstawiony w wykresie 

umieszczonym poniżej.   

 

Wykres 5. Jak określiłbyś/określiłabyś poziom trudności tej procedury? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło własne 
 

Szóste pytanie służyło zapoznaniu się z propozycjami zmian, jakie  ankietowani 

chcieliby wprowadzić w procedurze wypożyczania książek w BUWr. Prawie połowa 

ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, a 44 proc. respondentów 

spośród tych, którzy zdecydowali się na udzielenie odpowiedzi, nie wprowadziłoby 

żadnych zmian. Inni ankietowani zasygnalizowali, iż wprowadziliby zmiany polegające 

na ułatwieniu procedury, lepszym wtajemniczeniu w nią pierwszorocznych studentów, 

a także ulepszeniu dostępu do informacji dotyczących tej procedury. Wśród 

udzielonych odpowiedzi pojawiły się również sugestie związane z kodami oraz 

zwrócono uwagę na zbyt skomplikowany login oraz hasło. Przykładowe odpowiedzi to 

m.in.: „chciałabym żeby ta procedura była łatwiejsza, ponieważ im więcej z tym 

problemów to ludzie rezygnują z korzystania z biblioteki i wypożyczania książek”, „hasło 

i login - zbyt skomplikowane”, „w procesie logowania pominięcie kodów, których trzeba 

31%

36%

25%

8%

bardzo łatwy ławty przeciętny trudny
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użyć przed loginem (określającym czy chcesz wypożyczyć na miejscu czy do domu)” 

oraz „może wpisywanie wspomnianego wcześniej kodu? Zawsze zapominałam, jaki 

był”. Pozostałe odpowiedzi okazały się nie być ściśle związane z procedurą 

wypożyczania książek lub nie odnoszą się one do propozycji konkretnych zmian. Są to 

m.in. następujące odpowiedzi: „możliwość "ustawiania się w kolejce" po wypożyczone 

książki”, „procedura aktualizacji konta w każdym roku akademickim powinna być 

automatyczna”, „większa dostępność książek” oraz „Nie podoba mi się to, że książki 

można tylko zamówić przez Internet albo przy pomocy rewersu. Przez to mogę 

wypożyczyć tylko książki, o których wiem”.  

W kolejnym pytaniu respondenci zostali zapytani o to, czy zmiana procedury 

wypożyczania książek w BUWr wpłynęłaby na częstotliwość ich wizyt w Bibliotece oraz 

wypożyczania książek. Co ciekawe, większość osób odpowiedziała, iż nie ma zdania na 

ten temat oraz że zmiana procedury nie wpłynęłaby na ich częstotliwość korzystania  

z Biblioteki. W zdecydowanej mniejszości znaleźli się ankietowani, którzy udzielili 

twierdzących odpowiedzi. Procentowy rozkład poszczególnych odpowiedzi został 

przedstawiony poniżej. 

 

Wykres 6. Czy zmiana procedury wypożyczania książek w BUWr wpłynęłaby na częstotliwość Twoich 
wizyt w bibliotece oraz wypożyczania książek? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło własne 
 

Ósme pytanie miało na celu uzyskanie wglądu w stopień wiedzy ankietowanych 

dotyczącej różnic między wypożyczaniem do czytelni a wypożyczaniem standardowym. 

Okazało się, iż znaczna większość uczestników badania prawidłowo rozróżniła oba 

wypożyczenia, a udzielone przez nich odpowiedzi można podzielić na dwie grupy. 

16%

42%

42%

tak nie nie mam zdania
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Pierwsza zawiera odpowiedzi odnoszące się  do miejsc, w których można korzystać  

z wypożyczonych książek. Druga grupa odpowiedzi nawiązuje do różnicy we 

wpisywaniu kodów przy dokonywaniu zamówienia. Do mniejszości należą studenci, 

którzy nie znali odpowiedzi lub udzielili błędnych. Kategoryzację i procentowy rozkład 

uzyskanych odpowiedzi ilustruje wykres nr 7.  

 

 

Wykres 7. Jaka jest różnica między wypożyczeniem do czytelni a wypożyczeniem standardowym? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło własne 

 

Przedostatnie pytanie umieszczono w kwestionariuszu, aby dowiedzieć się, który 

sposób zamawiania książek dominuje wśród respondentów. Jak wynika z uzyskanych 

danych, zdecydowana większość uczestników badania dokonuje zamówień w sposób 

elektroniczny. Uzyskane wyniki prezentuje wykres znajdujący się poniżej.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72%

13%

4% 4%
7%

poprawne odpowiedzi, odnoszące się do miejsca

poprawne odpowiedzi, odnoszące się do kodu

błędne odpowiedzi

nie wiem

inne
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Wykres 8. W jaki sposób dokonujesz zamówień książek? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło własne 
 

Odpowiedzi udzielone na ostatnie pytanie pozwoliły dowiedzieć się, do kogo 

najczęściej respondenci zwracają się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi 

wypożyczania książek oraz korzystania z Biblioteki. Z otrzymanego materiału wynika, iż 

najliczniejszą grupę stanowią pracownicy Biblioteki. Warto w tym miejscu podkreślić, iż 

odpowiedzi „pracownicy Biblioteki” oraz „bibliotekarze” mogą odnosić się do osób 

pracujących zarówno w Czytelni Głównej, jak i w wypożyczalni czy informacji 

katalogowej. 12,8 proc. ankietowanych odpowiedziało, że kieruje się do pracowników 

wypożyczalni oraz swoich znajomych studentów. 6,4 proc. uczestników badania zwraca 

się z wątpliwościami do osób pracujących w informacji katalogowej, a pozostałe osoby 

szukają pomocy w Internecie – na stronie internetowej, wśród FAQ oraz  

w wyszukiwarce Google.  Poniższy wykres ilustruje procentowy rozkład odpowiedzi 

uzyskanych na ostatnie pytanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

13%

2%

elektronicznie tradycyjnie elektronicznie i tradycyjnie
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Wykres 9. Do kogo zwracasz się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wypożyczania książek oraz 
korzystania z Biblioteki? 

 

Źródło własne 
 

Wnioski 

Główne wnioski, które można wyróżnić na podstawie zebranego materiału, prezentują 

się następująco: 

- większość ankietowanych posiadała aktywne konto w BUWr 

- osoby, które nie posiadały aktywnego konta uargumentowali to brakiem takiej 

potrzeby, czasu lub korzystaniem z innych bibliotek, w tym wydziałowych 

- żaden uczestnik badania spośród tych, którzy nie posiadali aktywnego konta, nie 

odniósł się w swojej argumentacji do braku wiedzy o tym jak założyć konto czy 

skomplikowanej procedury wypożyczania książek 

- większość ankietowanych zadeklarowała, że zna procedurę wypożyczania książek, co 

zostało potwierdzone dzięki opisom tej procedury, o których wykonanie poproszono 

respondentów 

- w większości opisy procedury wypożyczania książek były krótkie i niedokładne, ale 

poprawne 

- procedura wypożyczania książek nie jawiła się respondentom jako skomplikowana, 

gdyż zdecydowana większość z nich określiła ją jako bardzo łatwą, łatwą oraz 

przeciętną,  a nieliczne osoby uznały, że jest ona trudna 

6%

13%

55%

13%

9%
4%

osoby pracujące w informacji katalogowej

osoby pracujące w wypożyczalni

pracownicy Biblioteki

znajomi studenci

Internet

inne
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- prawie połowa respondentów nie udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące ich 

propozycji zmian procedury wypożyczania książek w Bibliotece, pozostali ankietowani 

nie wprowadziliby żadnych zmian lub zaproponowali następujące zmiany: ułatwienie 

procedury, lepsze wtajemniczenie w nią pierwszorocznych studentów, ułatwienie 

dostępu do informacji odnoszących się do tej procedury, zmiana kodów, których 

znajomość jest niezbędna do wypożyczenia książek w Bibliotece 

- jedynie dla 16 proc. ankietowanych wprowadzenie zmian w procedurze wypożyczania 

książek miałoby wpływ na częstotliwość ich wizyt w Bibliotece oraz wypożyczania 

przez nich książek, reszta osób biorących udział w badaniu nie miała zdania na ten temat 

lub nie potwierdziła tego wpływu 

- dla większości ankietowanych procedura wypożyczania książek nie stanowi 

relewantnego czynnika decydującego o częstotliwości korzystania przez nich  

z Biblioteki 

- respondenci w większości prawidłowo rozróżnili wypożyczenie do czytelni oraz 

wypożyczenie standardowe 

- zdecydowana większość ankietowanych dokonuje wypożyczeń w sposób 

elektroniczny 

- na pytania i wątpliwości respondentów dotyczące wypożyczania książek oraz 

korzystania z Biblioteki, najczęściej odpowiadają pracownicy Biblioteki i osoby 

pracujące w wypożyczalni oraz znajomi ankietowanych, którzy także są studentami. 

- można zatem wnioskować, że ankietowani rzadko kiedy korzystają z informacji 

znajdujących się na stronie internetowej BUWr 

 

Temat i cel badania 

Tematami podjętymi w przeprowadzonych wywiadach była procedura wypożyczania 

książek w BUWr, najczęściej zadawane przez studentów pytania, a także zagadnienia 

sprawiające im najwięcej problemów. Wywiady zostały przeprowadzone  

z następującymi pracownikami BUWr: portierem, osobą pracującą w informacji 

katalogowej, pracownikiem wypożyczalni oraz czytelni. Przeprowadzenie wywiadów 

miało na celu uzyskanie informacji dotyczących przede wszystkim następujących 

kwestii:  
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- z jakimi pytaniami studenci zwracają się najczęściej do poszczególnych pracowników 

BUWr 

- jak poszczególni pracownicy BUWr oceniają stopień znajomości procedury 

wypożyczania książek wśród studentów 

- jakie odczucia mają pracownicy BUWr w stosunku do procedury wypożyczania 

książek 

- jaka jest zdaniem pracowników BUWr procedura wypożyczania książek dla studentów  

- który z etapów wypożyczania książek jest według pracowników BUWr najbardziej 

problematyczny dla studentów oraz z czym studenci mają najwięcej problemów 

- z czego zdaniem pracowników BUWr mogą wynikać te problemy 

 

Metodologia 

W celu uzyskania odpowiedzi dotyczących przedstawionych powyżej zagadnień, 

zdecydowano się na zastosowanie podejścia jakościowego i zaprojektowano wywiad 

standaryzowany. Oznacza to, że przed przeprowadzeniem wywiadu opracowano 

pytania, które zostaną zadane oraz ustalono ich kolejność.  

 

Konstrukcja wywiadu 

Wywiady, które zostały przeprowadzone z pracownikami wypożyczalni, czytelni oraz 

informacji katalogowej, miały w zdecydowanej mierze ten sam schemat. Wszystkie 

zawierały następujące pytania: 

1. O co najczęściej pytają Panią/Pana studenci? 

2. Czy według Pani/Pana studenci korzystający z Biblioteki posiadają wiedzę na temat 

procedury wypożyczania książek czy trzeba im sporo tłumaczyć lub przedstawiać ją od 

podstaw? 

3. Co Pani/Pan sądzi o procedurze wypożyczania książek? (Czy w Pani/Pana odczuciu 

jest ona zrozumiała czy może skomplikowana?) 

4. Jak Pani/Pan sądzi, jaka jest ta procedura dla studentów? (Sprawia im pewne 

trudności czy jest jasna?) 

5. Jak się Pani/Panu wydaje, co sprawia studentom największy problem? Który  

z etapów wypożyczania książek, począwszy od rejestracji, a skończywszy na odebraniu 

książki, jest dla studentów najbardziej problematyczny 
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6. Z czego według Pani/Pana mogą te problemy wynikać? 

Dodatkowym pytaniem, które pojawiło się podczas rozmowy z pracownikiem 

wypożyczalni było: „Czy wprowadziłaby Pani/Pan jakieś zmiany w procedurze 

wypożyczania książek z Biblioteki? Jeśli tak, to co by to było?”. Jeśli chodzi o schemat 

wywiadu z pracownikiem portierni, to z powyżej wymienionych pytań zostało mu 

zadane pytanie pierwsze, czwarte oraz piąte. Oprócz tego w trakcie rozmowy  

z portierem, pojawiły się następujące pytania: „Czy osoby korzystające z Biblioteki 

zwracają się do Pani/Pana z jakimiś pytaniami?”, „Czy odnosi Pani/Pan wrażenie, że 

ludzie, którzy przychodzą do Biblioteki, bywają w niej zagubieni?”, „Jeśli tak, to czy 

zagaduje Pani/Pan takie osoby, czy raczej czeka aż zwrócą się do Pani/Pana z prośbą 

 o pomoc?” oraz „W jakich porach dnia Pani/Pana zdaniem do Biblioteki przychodzi 

najwięcej osób?”.  

 

Schemat transkrypcji 

W przypadku wywiadu z pracownikiem czytelni, informacji katalogowej oraz 

wypożyczalni analiza uzyskanych danych została przeprowadzona w analogiczny 

sposób. W pierwszej kolejności przedstawiono schemat transkrypcji, a następnie 

dokonano wspólnej analizy odpowiedzi na każde pytanie. Analizę danych uzyskanych 

podczas rozmowy z pracownikiem portierni przedstawiono osobno. 

 

Respondent – osoba pracująca w portierni 

1. Czy osoby korzystające z Biblioteki zwracają się do Pana z jakimiś pytaniami? 

Tak, często się tak zdarza, jednak nie znam się za bardzo na tych wszystkich sprawach                     

i zazwyczaj odsyłam te osoby do kompetentnej pani w katalogowni. 

2. Jeśli tak, to o co najczęściej jest Pan przez nich pytany? 

To są różne rzeczy, pytają, gdzie powinny iść, żeby coś załatwić. 

3 a) Czy odnosi Pan wrażenie, że ludzie, którzy przychodzą do Biblioteki, bywają w niej 

zagubieni? 

3 b) Jeśli tak, to czy zagaduje Pan takie osoby, czy raczej czeka aż zwrócą się do Pana  

z prośbą o pomoc? 

Raczej ludzie sami przychodzą z pytaniami, ale jeśli ktoś się kręci i nie wie, co ma zrobić, to 

oczywiście podchodzę i pytam, czy mogę w czymś pomóc. 
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4. W jakich porach dnia Pana zdaniem do Biblioteki przychodzi najwięcej osób? 

Trudno mi powiedzieć, bo długo mnie ostatnio nie było i pracuję na zmiany. Zawsze więcej 

ludzi się kręci przed jakimiś egzaminami albo zaliczeniami, ale jeśli chodzi o porę dnia, to nie 

wiem. 

5. Jak jest Pana zdaniem procedura wypożyczania książek dla studentów? (Czy sądzi 

Pan, że jest ona łatwa czy może sprawia studentom pewne problemy?) 

Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że raczej prosta. 

6. Jakie według Pana problemy z wypożyczaniem książek mają najczęściej studenci? 

Nie wiem, trudno mi powiedzieć, proszę się udać do pani od katalogów, ona odpowie na 

wszystkie pytania. 

 

Respondent – Osoba pracująca w Czytelni 

1. Z jakimi pytaniami zwracają się do Pani najczęściej studenci? 

Oni nic wiedzą, nie znają różnicy między biblioteką, a wypożyczalnią. Nie mają zielonego 

pojęcia co to są sygnatury i jak z nich korzystać. Pytają o książki, czasopisma. Traktują to 

miejsce jak każde inne miejsce na mieście, wchodzą sobie, nie szanują. 

2. Czy według Pani osoby korzystające z Biblioteki posiadają wiedzę na temat 

procedury wypożyczania książek, czy trzeba im ją tłumaczyć lub przedstawiać od 

podstaw? 

Trzeba tłumaczyć, nic nie wiedzą, czasami coś sprawdzą w Internecie, ale bardzo często 

wchodzą do czytelni myśląc, że to jest wypożyczalnia. 

3. Co Pani sądzi o procedurze wypożyczania książek? (Czy w Pani odczuciu jest ona 

zrozumiała czy może skomplikowana?) 

Bardzo bardzo prosta, nie wiem z czego wynikają problemy. Jest przecież Internet, wszystko 

można zamówić. Nie widzę żadnego problemu. 

4. Jaka Pani zdaniem jest ta procedura dla studentów? (Sprawia im pewne problemy czy 

jest dla nich zrozumiała?) 

Mają duże problemy, podstawowe pojęcia. 

5. Jak się Pani wydaje, co sprawia studentom największy problem? Który z etapów 

wypożyczania książek, począwszy od rejestracji, a skończywszy na odebraniu książki, 

jest dla studentów najbardziej problematyczny? 

Nie mam zdania na ten temat. 
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6. Z czego według Pani mogą te problemy wynikać? 

Nie ma szkoleń bibliotecznych, kiedyś to ludzie przychodzili i oprowadzali ich pracownicy, 

pokazywali gdzie co jest, a teraz to chyba nie ma tych szkoleń, ja tam dawno nie widziałam 

tutaj ludzi. 

 

Respondent – Osoba pracująca w informacji katalogowej 

1. O co najczęściej jest Pan pytany przez studentów? 

Albo przychodzą i nie mają o niczym pojęcia albo cokolwiek wiedzą i przychodzą się dopytać 

(np. mają tytuły pozycji). 

2. Czy według Pana studenci korzystający z Biblioteki posiadają wiedzę na temat 

procedury wypożyczania książek, czy trzeba im sporo tłumaczyć lub przedstawiać ją od 

podstaw? 

Cokolwiek wiedzą, bo widać że radzą sobie w internecie i sobie wyszukają w domu i potem 

przyjdą się zapytać. Ale jak już nie wiedzą o co chodzi, to pracownicy pokazują jak to zrobić, 

a nie robią tego za studentów. Często nie wiedzą jaka jest różnica między wypożyczeniem do 

czytelni, a Lectorium. 

3. Co Pan sądzi o procedurze wypożyczania książek? (Czy w Pana odczuciu jest ona 

nieskomplikowana, czy może sprawiać pewne trudności?) 

Procedura jest prosta, wszystko można załatwiać przez internet, problem jest w przypadku 

jeżeli student jest z filologii polskiej, który chce wypożyczyć książkę, która jest na wydziale 

nauk społecznych i nie może, bo studenci mogą tylko w ramach swoich wydziałów 

wypożyczać. 

4. Jaka Pana zdaniem jest ta procedura dla studentów? (Bywa ona problematyczna, czy 

może jest dla nich jasna?) 

W miarę dają radę. 

5.  Jak się Panu wydaje, co sprawia studentom największy problem? Który z etapów 

wypożyczania książek, począwszy od rejestracji, a skończywszy na odebraniu książki, 

jest dla studentów najbardziej problematyczny? 

Wszystko po trochę. 

6. Z czego według Pana mogą wynikać te problemy? 

Po pierwsze szkolenia, że każdy wydział ma swój sposób na robienie szkoleń i tak naprawdę 

nie wiadomo co tam się dzieje i o czym jest mowa. 
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Po drugie był pomysł, żeby połączyć system biblioteczny z usosem, bo chodzi o to, że jak 

studenci nawet wypełnią formularz w domu to i tak muszą przyjść do biblioteki i pokazać 

ważną legitymację potwierdzającą status studenta. Gdyby były połączone systemy, to od 

razu byłoby wiadomo czy dany student jest studentem czy nie. 

Po trzecie e-learning, który jest cały czas aktualizowany i trwa 5 min. 

Po czwarte najlepszym rozwiązaniem byłaby po prostu informatyzacja systemu, bo to by 

rozwiązało wiele problemów. 

 

Respondenci – Osoby pracujące przy zamówieniach 

1. O co najczęściej pytają Panią/Pana studenci? 

Często pada pytanie, jak się zapisać do biblioteki. Jeśli jest pusto i nie ma kolejki mogę pomóc 

takiej osobie i wtedy tłumaczę, jak się zarejestrować. Jak jest dużo osób w kolejce wysyłam 

do katalogowni i tam pomagają. 

2.  Czy według Pani/Pana studenci korzystający z Biblioteki posiadają wiedzę na temat 

procedur wypożyczania książek czy trzeba im sporo tłumaczyć lub przedstawiać od 

podstaw procedurę? 

Zdarza się, że trzeba i od podstaw, ale zawsze pomagamy i tłumaczymy. Nie odsyłamy do 

strony internetowej, żeby sobie sami poczytali, bo potem są błędy – źle wprowadzony numer 

czytelnika albo ktoś źle wprowadził imię i nazwisko i wydaje mu się, że książkę zamówił                 

a potem przychodzi zdziwiony, ze jej nie ma. 

3.  Co Pani/Pan sądzi o procedurze wypożyczania książek? (Czy w Pani/Pana odczuciu 

jest ona nieskomplikowana czy może jest zawiła?) 

Dla mnie jest prosta jak się ją już raz pozna. Taka procedura jest chyba od 2000 roku i nic 

się nie zmienia, na takiej od zawsze pracuję i już jestem przyzwyczajony. 

4. Jaka Pani/Pana zdaniem jest ta procedura dla studentów? (Bywa ona 

problematyczna, czy może jest dla nich jasna?) 

- 

5. Jak się Pani/Panu wydaje, co sprawia studentom największe trudności? Który  

z etapów wypożyczania książek, począwszy od rejestracji, a skończywszy na odebraniu 

książki, jest dla studentów najbardziej problematyczny? 

Myślę, że rejestracja i wypożyczenie. Tak jak mówiłem, z wypożyczeniem jest problem                     

z numerami. Studenci nie wiedzą, jaki numer mają wpisać, dla każdej uczelni jest inny (?) i im 
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się to myli. Druga sprawa jest taka, że nie do końca wprowadzą imię i nazwisko, przechodzą 

do końca zamówienia, przychodzą, a książki nie ma i trzeba ich znowu odsyłać do komputera. 

Rejestracja jest trochę skomplikowana, te karty zobowiązań są niepotrzebne. W USOSie 

powinna być informacja o tym, że student się zapisał do biblioteki i moglibyśmy go rozliczać 

od razu w systemie. My do USOSa mamy dostęp dopiero od roku i szkoda, że to wszystko nie 

jest ze sobą połączone i chyba nie ma możliwości, żeby było, taki jest system. I dalej musimy 

przybijać te pieczątki. 

6.  Z czego według Pani/Pana mogą te problemy wynikać? 

Student nie doczyta, nie dowie się no i ten system jest jaki jest. 

7. Czy wprowadziłaby Pani/Pan jakieś zmiany w procedurze wypożyczania książek                       

z Biblioteki? Jeśli tak, to co by to było? 

Te karty zobowiązań są niepotrzebne. No i studentom czasem pokazuje się błędny status 

książki, której zamówienie jest przetwarzane, to też jest problem, ale nie wiem, jak to zmienić. 

Taki jest system. 

 

1. Z jakimi pytaniami zwracają się do Pani/Pana najczęściej studenci? 

Na podstawie odpowiedzi udzielonych na powyższe pytanie można wywnioskować, że 

studenci nie znają różnicy między czytelnią a wypożyczalnią, a także nie wiedzą czym 

są sygnatury i jak z nich korzystać. Pracownik informacji katalogowej zasygnalizował, 

że studenci nie mają o niczym pojęcia lub przychodzą np. z tytułem książki i dopytują, 

co należy dalej zrobić, żeby tę książkę wypożyczyć. Pracownicy wypożyczalni zauważyli 

natomiast, że studenci często pytają w jaki sposób można zapisać się do Biblioteki.  Jeśli 

w wypożyczalni nie ma kolejki to pracownicy tłumaczą studentom jak można się 

zarejestrować,                              w przeciwnym razie kierują go do informacji katalogowej, 

gdzie uzyskują oni odpowiednią pomoc.  

2. Czy według Pani/Pana osoby korzystające z Biblioteki posiadają wiedzę na temat 

procedury wypożyczania książek, czy trzeba im ją tłumaczyć lub przedstawiać od 

podstaw? 

Odpowiedzi respondentów na drugie pytanie wskazują na to, że studenci często 

potrzebują pomocy, aczkolwiek czasem sprawdzają coś w Internecie czy też wyszukują 

książkę w domu i przychodzą do informacji katalogowej, aby dopytać się, co należy 

zrobić, żeby ją wypożyczyć. Pracownik informacji katalogowej zwrócił uwagę na to, że 
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studenci często nie wiedzą jaka jest różnica między wypożyczeniem do czytelni, a do 

lektorium. Co wydaje się warte uwagi, pracownicy informacji katalogowej kładą nacisk 

na edukację studentów  i objaśniają jak należy coś zrobić, nie wyręczając ich przy tym. 

Pracownicy wypożyczalni powiedzieli z kolei, że zdarzają się sytuacje, kiedy trzeba 

tłumaczyć studentom pewne rzeczy od podstaw, ale zawsze to robią i pomagają. Co 

ciekawe, pracownicy wypożyczalni wspomnieli podczas rozmowy o stronie 

internetowej, a konkretniej o tym, iż nie odsyłają do niej studentów, aby sami dowidzieli 

się niektórych rzeczy, ponieważ później zdarzają się błędy. Polegają one na tym, że 

studenci wprowadzają niepoprawny numer czytelnika albo źle wprowadzają imię  

i nazwisko, przez co wydaje im się, że dokonali zamówienia książki  i przychodzą, aby ją 

odebrać.  

3. Co Pani/Pan sądzi o procedurze wypożyczania książek? (Czy w Pani/Pana odczuciu 

jest ona zrozumiała czy może skomplikowana?) 

Zarówno pracownik czytelni, jak i informacji katalogowej ocenili procedurę jako łatwą,                   

a pracownicy wypożyczalni stwierdzili, że jest ona łatwa po tym, jak pozna się ją 

pierwszy raz. Pracownik informacji katalogowej zwrócił dodatkowo uwagę, że 

problemy pojawiają się wtedy, kiedy student danego wydziału chce wypożyczyć 

książkę, która znajduje się na innych wydziałach, ponieważ studenci mogą wypożyczać 

książki jedynie w ramach swoich wydziałów.  

4. Jaka Pani/Pana zdaniem jest ta procedura dla studentów? (Sprawia im pewne 

problemy czy jest dla nich zrozumiała?) 

W przypadku tego pytania odpowiedzi respondentów różniły się, ponieważ zdaniem 

osoby pracującej w czytelni studenci mają duże problemy z procedurą jak  

i podstawowymi pojęciami, natomiast pracownik informacji katalogowej uznał, że 

studenci w miarę sobie radzą.  

5. Jak się Pani/Panu wydaje, co sprawia studentom największy problem? Który                     

z etapów wypożyczania książek, począwszy od rejestracji, a skończywszy na 

odebraniu książki, jest dla studentów najbardziej problematyczny? 

Pracownik informacji katalogowej stwierdził, że każdy z etapów wypożyczania jest dla 

studentów nieco problematyczny, natomiast pracownicy wypożyczalni uznali, że 

najbardziej problematyczną kwestią jest rejestracja oraz wypożyczanie książek. Zwrócili 

oni uwagę na to, że studenci nie wiedzą, jaki powinni wpisać numer przy wypożyczaniu, 
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ponieważ dla każdej uczelni jest on inny. Ponadto po raz kolejny zasygnalizowali, że 

studenci nie wprowadzają do końca imienia i nazwiska i nie są świadomi, że nie udało 

im się dokonać zamówienia. Jeśli chodzi o rejestrację, to pracownicy wypożyczalni 

stwierdzili, iż jest ona nieco skomplikowana, a karty zobowiązań są niepotrzebne, 

ponieważ w USOSie powinna znajdować się informacja o tym, że student zapisał się do 

Biblioteki, co umożliwiłoby rozliczanie go od razu w systemie. Chcieliby, aby system 

biblioteczny był połączony z USOSem, ale uważają, że obecny system uniemożliwia 

takie połączenie.  

6. Z czego według Pani/Pana mogą te problemy wynikać? 

Zdaniem pracownika czytelni problemy mogą wynikać z tego, że studenci nie biorą 

udziału w szkoleniach bibliotecznych w BUWr. Pracownik informacji katalogowej 

również dostrzegł przyczynę problemów w szkoleniach, a konkretniej  

w tym, że każdy wydział przeprowadza szkolenia na swój sposób i nie wiadomo, o czym 

jest na nich mowa. Co ciekawe, pracownik informacji katalogowej tak samo jak 

pracownicy wypożyczalni, uważał, że system biblioteczny powinien być połączony  

z USOSem, gdyż obecnie sytuacja wygląda tak, że jeśli studenci wypełnią formularz  

w domu, to i tak muszą przyjść do biblioteki i pokazać ważną legitymację, która 

potwierdzi ich status studenta. Gdyby systemy były ze sobą połączone, to można 

byłoby od razu zweryfikować, czy dany studentem faktycznie jest studentem. Ponadto 

pracownik informacji katalogowej uważa, że problemy może generować e-learning, 

który cały czas jest aktualizowany i trwa zaledwie 5 minut. Osoby pracujące przy 

zamówieniach sądzą, że problemy wynikają z tego, że studenci czegoś nie doczytają  

i nie dowiedzą się, a dodatkowo system jest jaki jest.  

 

Dodatkowo pracownikom wypożyczalni zadano pytanie o zmiany, jakie wprowadziliby                   

w procedurze wypożyczania książek z Biblioteki. Okazało się, że zlikwidowaliby karty 

zobowiązań oraz zasygnalizowali, że czasami studentom pokazuje się błędny status 

książki, gdyż zamówienie jest przetwarzane, ale nie wiedzieli, jak można byłoby 

zlikwidować ten problem.  

 

Respondent – osoba pracująca w portierni  

1. Czy osoby korzystające z Biblioteki zwracają się do Pana z jakimiś pytaniami? 
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Tak, często się tak zdarza, jednak nie znam się za bardzo na tych wszystkich sprawach                     

i zazwyczaj odsyłam te osoby do kompetentnej pani w katalogowni. 

2. Jeśli tak, to o co najczęściej jest Pan przez nich pytany? 

To są różne rzeczy, pytają, gdzie powinny iść, żeby coś załatwić. 

3 a) Czy odnosi Pan wrażenie, że ludzie, którzy przychodzą do Biblioteki, bywają w niej 

zagubieni? 

- 

3 b) Jeśli tak, to czy zagaduje Pan takie osoby, czy raczej czeka aż zwrócą się do Pana                

z prośbą o pomoc? 

Raczej ludzie sami przychodzą z pytaniami, ale jeśli ktoś się kręci i nie wie, co ma zrobić, to 

oczywiście podchodzę i pytam, czy mogę w czymś pomóc. 

4. W jakich porach dnia Pana zdaniem do Biblioteki przychodzi najwięcej osób? 

Trudno mi powiedzieć, bo długo mnie ostatnio nie było i pracuję na zmiany. Zawsze więcej 

ludzi się kręci przed jakimiś egzaminami albo zaliczeniami, ale jeśli chodzi o porę dnia, to nie 

wiem. 

5. Jak jest Pana zdaniem procedura wypożyczania książek dla studentów? (Czy sądzi 

Pan, że jest ona łatwa czy może sprawia studentom pewne problemy?) 

Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że raczej prosta. 

6. Jakie według Pana problemy z wypożyczaniem książek mają najczęściej studenci? 

Nie wiem, trudno mi powiedzieć, proszę się udać do pani od katalogów, ona odpowie na 

wszystkie pytania. 

 

Analizując odpowiedzi udzielone przez pracownika portierni, można stwierdzić, że 

studenci często zwracają się do niego z różnymi pytaniami, na które on nie zna 

odpowiedzi, więc kieruje ich do osoby pracującej w informacji katalogowej. Ponadto 

studenci nie wiedzą, gdzie znajdują się miejsca, w których chcą załatwić jakąś sprawę 

lub też nie wiedzą, w jakich miejscach powinni daną sprawę załatwić. Respondent 

powiedział też, że studenci najczęściej sami zwracają się do niego z pytaniami, ale 

bywają też sytuacje, w których on sam podchodzi do studentów i oferuje swoją pomoc, 

gdyż sprawiają wrażenie niewiedzących, co mają zrobić, gdzie pójść itd. Ponadto z 

obserwacji respondenta wynika, że najwięcej studentów korzysta z Biblioteki 

przygotowując się do egzaminów oraz zaliczeń.   
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Wnioski 

Główne wnioski, które można wyróżnić na podstawie zebranego materiału, zostały 

pogrupowane ze względu na ich tematykę i przedstawione poniżej.   

Wnioski odnoszące się do pomieszczeń znajdujących się w Bibliotece: 

- studenci nie wiedzą, jaka jest różnica między czytelnią a wypożyczalnią 

- studenci często nie wiedzą jaka jest różnica między wypożyczeniem do czytelni, a do 

Lektorium 

- studenci nie wiedzą, gdzie znajdują się miejsca, w których chcą załatwić jakąś sprawę 

lub też nie wiedzą w jakich miejscach powinni załatwić daną sprawę  

Wnioski odnoszące się do procedury wypożyczania książek oraz rejestracji: 

- studenci nie wiedzą, w jaki sposób należy zarejestrować się do Biblioteki i z pytaniami 

dotyczącymi rejestracji zwracają się do pracowników Wypożyczalni 

- studenci nie wiedzą, w jaki sposób wypożycza się książki lub też ich wiedza na ten 

temat jest fragmentaryczna 

- pracownicy Biblioteki chcieliby, aby system biblioteczny był połączony z USOSem, co 

umożliwiłoby zlikwidowanie kart zobowiązań oraz zwolniło studentów z obowiązku 

pokazywania w Bibliotece legitymacji potwierdzającej ich status studenta, co oznacza, 

że ułatwiłoby to rejestrację  

Wnioski odnoszące się do błędów, jakie popełniają studenci: 

- studenci często wprowadzają niepoprawny numer czytelnika, ponieważ dla każdej 

uczelni jest on inny  

- studenci często źle wprowadzają imię i nazwisko, przez co wydaje im się, że dokonali 

zamówienia książki i przychodzą, aby ją odebrać 

- studenci nie doczytują pewnych informacji i nie dowiadują się różnych rzeczy 

Wnioski odnoszące się do szkoleń bibliotecznych: 

- studenci nie biorą udziału w szkoleniach w BUWr 

- każdy wydział przeprowadza własne szkolenie biblioteczne, przez co nie wiadomo, co 

się na nich dzieje 

- e-leraning jest aktualizowany cały czas i trwa 5 minut 

Pozostałe wnioski: 
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- pracownicy wypożyczalni nie odsyłają studentów do strony internetowej, aby sami 

dowidzieli się niektórych rzeczy, ponieważ później zdarzają się błędy 

- najwięcej studentów korzysta z Biblioteki przygotowując się do egzaminów oraz 

zaliczeń – kiedy muszą  

 

Informacje o badaniu 

Ostatnim przeprowadzonym badaniem była ukryta obserwacja polegająca na 

sprawdzeniu zachowania pracowników w sytuacji pojawienia się studenta, który 

chciałby skorzystać  z Biblioteki nic o niej nie wiedząc. Student wchodził do Biblioteki  

i kierował się z kurtką  i plecakiem do czytelni. Miał on za zadanie zapytać, w jaki sposób 

ma założyć konto, aby wypożyczyć książkę. Następnie student miał zapytać jak może 

wypożyczyć książkę do domu (możliwe reakcje to: odesłanie go do komputera w celu 

dokonania zamówienia, do innej kompetentnej osoby lub wytłumaczenie osobiście). 

Kolejne pytanie dotyczyło wypożyczenia książki do czytelni, a ostatnim wypożyczenie 

książki do Lectorium. Student nie ujawniał swojej rzeczywistej roli, a po wykonaniu 

zadań, wypełniał specjalny kwestionariusz, w którym dzielił się swoimi odczuciami, 

spostrzeżeniami i komentarzami.  

 

Analiza danych 

Pracownik portierni był mężczyzną, w wieku około 55 lat i jego podejście do studentki 

było bardzo przyjazne i miłe. Utrzymywał kontakt wzrokowy z rozmówczynią, mówił 

wystarczająco głośno i wyraźnie, znał odpowiedzi na zadawane mu pytania i potrafił 

rozwiązać problem, z którym zgłoszono się do niego. Był też bardzo życzliwy, 

opanowany, cierpliwy, grzeczny i uprzejmy, a także pewny siebie, spokojny i poważny. 

Po próbie wejścia do Czytelni w kurtce i z torbą, studentka została przez niego 

zatrzymana i skierowana do szatni. Następnie studentka zapytała, jak mogłaby 

wypożyczyć książkę i wtedy portier skierował ją do informacji katalogowej, gdyż nie 

znał odpowiedzi na jej pytanie. Kiedy studentka kierowała się już do wyjścia, pracownik 

zapytał czy wszystko jest już dla niej jasne oraz zaoferował swoją pomoc w znalezieniu 

budynku na Joliot-Curie.  

Po uzyskaniu informacji od portiera, studentka udała się do informacji katalogowej  

i zaczęła rozmawiać z jej pracownikiem. Była to kobieta w wieku około 45 lat i jej 
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podejście do studentki było miłe i przyjazne. Utrzymywała ona kontakt wzrokowy ze 

swoją rozmówczynią, mówiła wystarczająco głośno i wyraźnie, znała odpowiedzi na 

zadawane pytania i potrafiła rozwiązać problemy, z którymi studentka zwróciła się do 

niej, niemniej jednak trzeba było ją trochę dopytywać. Pani była bardzo opanowana, 

cierpliwa, grzeczna  i uprzejma, a także życzliwa, pewna siebie, spokojna oraz poważna. 

Udzieliła ona studentce wskazówek dotyczących założenia konta, a mianowicie 

powiedziała gdzie znajduje się formularz, co należy ze sobą przynieść do Biblioteki, aby 

aktywować konto, poinformowała, że kierunek studiów studentki nie jest połączony 

jednym system z BUWr, dlatego musi ona założyć dwa osobne konta oraz wspomniała 

o corocznym obowiązku prolongaty konta. Następnie studentka zapytała, jak mogłaby 

wypożyczyć książkę i udzielono jej następujących wskazówek: gdzie znajduje się 

katalog, w jaki sposób działa wyszukiwanie proste, jaka jest różnica między 

wypożyczeniem standardowym, na miejscu oraz do lektorium, jak wypożycza się książki 

w czytelni oraz jakie numery wpisuje się podczas zamawiania książek i czym się one 

różnią. Studentka zauważyła, że Pani była trochę zakłopotana tym, że procedura jest 

skomplikowana. Oceniła również, iż była ona nastawiona na rozwiązanie bieżącego 

problemu, stąd też mówiła tylko to, co było konieczne do rozwiązania tego problemu,                      

a o resztę informacji dopytywała studentka. Pani pracująca w informacji katalogowej 

zdawała sobie sprawę z tego, że procedura jest skomplikowana i może przysparzać 

studentom problemów.  

Analogiczna obserwacja została przeprowadzona przez anglojęzycznego studenta, 

który najpierw udał się do czytelni z pytaniem jak założyć konto, skąd został skierowany 

do informacji katalogowej. Pani, która tam pracowała, miała od 18 do 25 lat, była 

przyjaźnie  i życzliwie nastawiona do studenta, a także schludnie ubrana. Utrzymywała 

kontakt wzrokowy, mówiła wystarczająco głośno i wyraźnie. Była ona również 

kompetentna, opanowana, spokojna, średnio pewna siebie, a także bardzo miła, 

grzeczna, poważna oraz uprzejma. Kiedy student zapytał, w jaki sposób mógłby założyć 

konto, Pani nie była pewna, który formularz powinien wypełnić jako student z wymiany 

Erasmus. Przeprosiła za to i powiedziała, że musi potwierdzić te informacje, po czym 

wykonała telefon do odpowiedniego działu i udzieliła studentowi poprawnej 

odpowiedzi. Następnie wyjaśniła, że istnieje możliwość wypełnienia formularza 

internetowego w domu lub na miejscu (jak student będzie miał legitymację studencką  
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i dowód tożsamości) i poinformowała, że kartę zobowiązań należy dostarczyć na 

pierwsze piętro budynku Biblioteki. Kolejnym etapem było pytanie, w jaki sposób 

student może wypożyczyć książkę do domu, na miejscu oraz do lektorium. Pani 

poinformowała, że należy udać w tej sprawie do niej, ponieważ ona pokaże  

w komputerze jak należy wypożyczyć książkę. Powiedziała także, że wyjaśni studentowi 

cały proces wtedy, kiedy będzie on miał założone konto. Student ocenił, że instrukcje 

zostały przekazane mu w sposób jasny i zrozumiały, a Pani pracująca w informacji 

katalogowej płynnie posługiwała się językiem angielskim.  

 

Wnioski 

Wszyscy pracownicy Biblioteki wykazali się pozytywnymi cechami, na przykład 

życzliwością, opanowaniem, grzecznością, powagą czy uprzejmością. Wszyscy mówili 

również wystarczająco głośno oraz wyraźnie i można wnioskować, że wywarli oni 

pozytywne wrażenie na audytorach. Studenci otrzymali niezbędne wskazówki 

dotyczące założenia konta oraz wypożyczenia książek, a także dowiedzieli się, dokąd 

mają udać się z danym problemem. Portier zatrzymał studentkę, która chciała wejść do 

Czytelni w kurtce i z torbą i pokierował ją do szatni, co świadczy o tym, że dba on  

o spokojną atmosferę panującą w czytelni. Ponadto wskazał studentce miejsce, w 

którym dowiedziała się, w jaki sposób może wypożyczyć książkę. Oznacza to, że był on 

zaznajomiony z funkcją, jaką pełni informacja katalogowa. Osoba pracująca w informacji 

katalogowej udzieliła wszystkich informacji, których studentka potrzebowała, 

natomiast sama z siebie mówiła tylko o tych rzeczach, który były niezbędne do 

rozwiązania danego problemu. Ponadto Pani pracująca w informacji katalogowej 

dostrzegała, że procedura jest skomplikowana. Również w przypadku studenta 

anglojęzycznego, Pani udzieliła wszystkich niezbędnych wskazówek w sposób jasny i 

zrozumiały, a jej poziom znajomości języka angielskiego był bardzo dobry. Kiedy nie 

była pewna, jaki formularz powinien wypełnić student, nie zostawiła go samego z tym 

problemem, lecz zadzwoniła do odpowiedniego działu i uzyskała informacje. Student 

chciał dowiedzieć się, w jaki sposób wypożycza się książki, niemniej jednak Pani nie 

udzieliła odpowiedzi na to pytanie, tylko zaznaczyła, że należy udać się do niej po 

założeniu konta i wtedy pokaże całą procedurę.   
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Identyfikacja problemów komunikacyjnych  

 

Na podstawie przeprowadzonej obserwacji, wyników ankiet i analizy wywiadów  

z pracownikami Biblioteki Uniwersyteckiej, udało się wyodrębnić konkretne problemy, 

które wymagają rozwiązania w celu polepszeniu komunikacji między biblioteką  

a studentami.  

Z przeprowadzonej obserwacji narzędzi komunikacyjnych można wnioskować, że 

studenci mogą napotkać następujące problemy, które utrudniają im korzystanie 

 z biblioteki: 

- brak odpowiedniego szkolenia z funkcjonowania biblioteki, 

- skomplikowana i nieczytelna strona internetowa, 

- brak znajomości znaczenia pojęć stosowanych w komunikacji biblioteka-student, 

- brak świadomości różnic między poszczególnymi rodzajami katalogów. 

W ankiecie, w której wzięli udział studenci Uniwersytetu Wrocławskiego padły 

następujące propozycje zmian: 

- przeprowadzenie szkolenia z korzystania z biblioteki i procedury wypożyczania dla 

wszystkich pierwszorocznych studentów, 

- ułatwienie dostępu do potrzebnych informacji odnoście tej procedury i procesu 

wypożyczania, 

- uproszczenie wypożyczania pod względem kilku form kodów wymaganych do 

zalogowania się na konto biblioteczne. 

Pracownicy biblioteki wśród problemów korzystania z biblioteki przez studentów 

wymienili: 

- brak znajomości różnicy między czytelnią i wypożyczalnią, 

- brak znajomości procedury wypożyczania, 

- brak znajomości procesu założenia konta bibliotecznego i rejestracji, 

- brak szkolenia z funkcjonowania Głównej Biblioteki, które różni się od korzystania  

z bibliotek wydziałowych, 

- brak znajomości samego budynku Biblioteki i znajdujących się w nim pomieszczeń,  

a także ich przeznaczenia, 



33 
 

- nieznajomość potrzebnych informacji, które ułatwiłyby korzystanie z biblioteki  

i ograniczyłyby zadawanie pytań pracownikom biblioteki z powodu nieczytelnej strony 

internetowej, 

- brak systematyczności w korzystaniu z biblioteki, co uniemożliwia zaznajomienie się 

 i zapamiętanie wszystkich procedur. 

 

 

Propozycje rozwiązań zidentyfikowanych problemów 

Ze względu na ograniczenia technologiczne związane z funkcjonowaniem biblioteki  

w zakresie założenia konta, rejestracji i procedury wypożyczania, propozycje zmian  

w strategii komunikacji skupiają się przede wszystkim na: 

- przygotowaniu szkolenia bibliotecznego w formie przyjaznej studentom 

- przebudowie strony internetowej biblioteki 

- przebudowaniu katalogu internetowego 

- zmianie systemu informacji wizualnej w budynku Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej 

- programie lojalnościowym w formie zakładek do książek 

Dodatkowo zmiana strategii komunikacji zakłada przeprowadzenie kampanii 

informującej o modyfikacji wyżej wymienionych elementów.  

 

I. Szkolenie biblioteczne dla studentów 

Dotychczasowe szkolenie biblioteczne dla pierwszorocznych studentów było 

przeprowadzane w ciągu miesiąca od rozpoczęcia roku akademickiego w dwóch 

terminach. Nie było to szkolenie obowiązkowe, a informacja o nim znajdowała się  

w trudnym do odnalezienia miejscu na stronie internetowej biblioteki. Studenci, którzy 

po rozpoczęciu studiów nie byli zainteresowani korzystaniem z biblioteki, nie mogli 

wziąć w nim udziału w późniejszym okresie. Na podstawie opinii portiera biblioteki przy 

ul. Szajnochy, frekwencja studentów w bibliotece wzrasta z końcem semestru, kiedy 

zbliża się czas egzaminów i zaliczeń. Można więc uznać, że z początkiem semestru, kiedy 

obowiązuje szkolenie biblioteczne, zainteresowanych wypożyczaniem książek jest 

zdecydowanie mniej. 

Dotarcie do szkolenia on-line umożliwia zakładka e-learning na stronie internetowej 

biblioteki. Informacja o możliwości zapoznania się z poszczególnymi procedurami 
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obowiązującymi w bibliotece znajduje się jednak na samym dole strony. Poprzedzają ją 

liczne aktualności wraz ze zdjęciami, proponowane kursy z zagadnień takich jak 

wyznaczanie indeksu Hirscha, EndNote i RefWORKS, które dotyczą pracy naukowej 

oraz historia pisma. Wśród wszystkich dodatkowych zakładek trudno jest odnaleźć tę, 

która dotyczy szkolenia bibliotecznego.  

Proponowana zmiana szkolenia obejmowałaby przekształcenie formy szkolenia, które 

przypominałoby grę komputerową i ułatwienie dostępu do zapoznania się z nim.  

Cel gry 

Celem gry jest przejście przez wszystkie procedury, które umożliwiają korzystanie  

z biblioteki i zapoznanie studenta ze wszystkimi miejscami w budynku biblioteki,  

w których musi się pojawić, by prawidłowo z niej korzystać, a także poprawa wizerunku 

biblioteki w oczach studentów. Gra jest przedstawiona z perspektywy bohatera-

studenta, który, przemieszczając się po wszystkich najważniejszych lokalizacjach  

w bibliotece, poznaje zasady jej funkcjonowania i orientuje się w przestrzeni budynku. 

Sceneria gry jest rzeczywistym odzwierciedleniem biblioteki. Gra rozpoczyna się w holu 

biblioteki. Zadaniem bohatera jest przejście przez konkretne misje, odpowiadające 

kolejnym krokom w korzystaniu z biblioteki. Bohater może dowolnie przemieszczać się 

po budynku, kierując się systemem informacji wizualnej w jego wnętrzu i wskazówkami 

personelu. 

Opis gry 

Misja 1 – założenie konta w bibliotece 

Kroki do przejścia:  

- wypełnienie formularza w katalogowni, 

- odczekanie pół godziny (w tym miejscu bohater zostaje poinformowany za pomocą 

pop-upu o konieczności odczekania wymienionego czasu, który musi wykorzystać na 

zapoznanie się z przestrzenią biblioteki; dowiaduje się, gdzie znajduje się toaleta, 

szatnia, automat do kawy i pozostałe lokalizacje, mające znaczenie w kolejnych 

misjach, spotyka pozostałych studentów przebywających w bibliotece, z którymi może 

wdać się w rozmowę), 

- po upływie pół godziny (czas wirtualny, w rzeczywistości czas oczekiwania będzie 

trwał kilka minut) – okazanie legitymacji i karty zobowiązań w wypożyczalni 

- informacja o misji zakończonej powodzeniem  
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Misja 2 – wypożyczenie książki 

Kroki do przejścia: 

- zamówienie na komputerze w katalogowni (z informacją – ten krok możesz też 

wykonać w domu) 3 książek: do domu, na miejscu, do lectorium 

- odczekanie pół godziny (w tym momencie student dowiaduje się o programie 

lojalnościowym w formie zakładki do książek, na której zbiera pieczątki. Już za 

założenie konta w bibliotece otrzymuje jedną pieczątkę i tym samym zniżkę do 

pobliskiej kawiarni – w czasie oczekiwania na zamówione książki udaje się do niej na 

kawę) 

- odebranie wypożyczonej książki z wypożyczalni (w tym momencie bohater zostaje 

poinformowany za pomocą pop-upu, że ma 90 dni na zwrócenie książki i limit 

wypożyczania wynosi 5 książek) 

- wejście do czytelni (personel zwraca uwagę na pozostawienie kurtki i torby w szatni) 

- podejście do kontuaru, wpisanie się do książki wizyt, zostawienie legitymacji, 

otrzymanie numerka, odebranie książki, znalezienie stanowiska 

- wzięcie książki z półki (lectorium), oddanie karty książki bibliotekarce, zajęcie miejsca 

- „ładowanie” umiejętności (chwila, którą bohater spędza przy stanowisku, czytając) 

- informacja o misji zakończonej powodzeniem 

Misja 3 – misja specjalna – wypożyczenie z innych zbiorów (czasopismo, zbiory 

graficzne, mapy). Misja ta odbywa się w pozostałych oddziałach biblioteki analogicznie 

do gry w  Bibliotece Głównej. 

 

Informacja o szkoleniu w formie gry będzie się znajdowała w zakładce „Korzystanie  

z biblioteki” na zmodyfikowanej stronie internetowej. Button „Zagraj” będzie kierował 

na oddzielną stronę, na której możliwe będzie zapoznanie się z nowym szkoleniem.  

Zadaniem gry jest zachęcenie studentów do korzystania z biblioteki i oswojenie ich ze 

wszystkimi procedurami i poruszaniem się po budynku, co dla nowych studentów może 

wydawać się przytłaczające i skomplikowane. W efekcie użytkownicy biblioteki będą 

lepiej poinformowani i przygotowani do korzystania z biblioteki w okresie studiów. 
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II. Przebudowa strony internetowej biblioteki 

 

Na podstawie przeprowadzonej obserwacji dotychczasowej komunikacji i wywiadów  

z personelem biblioteki nasunął się wniosek, że obecnie funkcjonująca strona 

internetowa biblioteki wymaga modernizacji. Udało się wyodrębnić następujące 

problemy związane z witryną biblioteki: 

- nieczytelny interfejs głównej strony  

- zbyt duża ilość zakładek utrudniających dostęp do interesujących użytkownika 

informacji 

- niejasne treści poszczególnych zakładek 

- rozszczepienie informacji dotyczących jednego zagadnienia w kilku zakładkach 

- zbyt duża liczba przekierowań na odrębne witryny 

- powielanie informacji zapisywanych w różny sposób w kilku miejscach na stronie, co 

może powodować dezorientację u użytkownika 

- zbyt duża ilość ciągłego tekstu, w którym nie są wyodrębnione najważniejsze 

informacje 

- kilka kategorii katalogów, które nie są wyraźnie objaśnione 

- trudne do znalezienia szkolenie biblioteczne 

 

 

Zdj. 1 Strona główna witryny Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, źródło: 
http://www.bu.uni.wroc.pl/ 
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Wymienione wyżej problemy mogą przyczyniać się do tego, że studenci z niechęcią 

korzystają ze strony internetowej biblioteki, w efekcie przychodzą do niej bez 

podstawowej wiedzy i znajomości jej funkcjonowania. Poruszanie się po stronie jest 

czasochłonne, a interesujące informacje są trudne do odnalezienia. Źródłem informacji 

stają więc pracownicy biblioteki, którzy irytują się brakiem wiedzy studentów.  

Rozwiązanie w postaci zmiany istniejącej witryny zakłada przede wszystkim: 

- bardziej przejrzysty interfejs, ułatwiający nawigację po stronie i odnalezienie 

właściwych informacji 

- kategoryzację informacji bez powielania treści 

- zmniejszenie liczby zakładek i przekierowań 

- wyjaśnienie przeznaczenia poszczególnych zakładek, ułatwiających użytkownikowi 

zrozumienie struktury biblioteki i korzystanie z niej 

- uporządkowanie katalogu 
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Zdj. 2 Projekt nowej witryny Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 

 

III. Przebudowanie katalogu internetowego 

Na obecnej stronie internetowej biblioteki informacje o katalogach i wyszukiwarka 

konkretnych pozycji znajduje się w trzech różnych miejscach: w zakładce „Katalog  

on-line” w panelu głównym strony, w zakładce „Katalogi” nieco niżej i w opcji „Szukaj” 

po prawej stronie. „Katalog on-line” odsyła do wyszukiwarki, zakłądka „Katalogi” 

rozwija się na kolejne podkategorie: katalogi komputerowe, katalogi zdigitalizowane, 
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katalogi kartkowe, katalogi oddziałów, katalogi czytelń i inne katalogi. Każda  

z wymienionych podkategorii miała dalsze rozwinięcie na kilka lub kilkanaście podstron. 

Przebrnięcie przez wszystkie z nich w celu zapoznania się z rodzajami katalogów  

i zrozumienia różnic między nimi jest bardzo czasochłonne i trudne do uporządkowania, 

tym bardziej, że niektóre z nich w ogóle nie funkcjonują, generują błędy bądź odsyłają 

na kolejne strony internetowe. 

Po wpisaniu dowolnego hasła w wyszukiwarkę po prawej stronie, użytkownik 

automatycznie przenoszony jest do tej samej podstrony z wyszukiwaniem pozycji, do 

której przenosi zakładka „Katalog on-line”.  

Nowy projekt katalogu powstał w celu ograniczenia niepotrzebnych treści  

i niezrozumiałych dla użytkowników podziałów katalogów. Wszystkie pozycje,  

z których mogą skorzystać studenci, zostaną podzielone na dwie kategorie: katalog 

główny i inne (mikrofilmy, mapy, zbiory muzyczne itd.). W katalogu głównym pojawi się 

możliwość wyszukiwania zaawansowanego. Pierwszym krokiem wyszukiwania będzie 

wyodrębnienie powiązanych z szukaną frazą pozycji wraz z tytułem i rokiem wydania, 

następnie, po wybraniu interesującej użytkownika pozycji, pokażą się informacje 

dotyczące możliwości wypożyczenia, lokalizacji i liczby dostępnych egzemplarzy.  

Katalog będzie umożliwiał założenie konta, na którym będzie zapisana historia 

wyszukiwanych pozycji, historia wypożyczeń, terminy zwrotu i wysokość opłaty za 

ewentualne przetrzymanie wypożyczonych pozycji.  

 

IV. Zmiana systemu informacji wizualnej w budynku Biblioteki Głównej 

Poruszanie się po bibliotece dla studentów, którzy znaleźli się w niej po raz pierwszy, 

jest dosyć problematyczne. Jak wynika z rozmów z personelem biblioteki, studenci nie 

wiedzą, gdzie mają się udać, żeby coś załatwić i zwracają się po pomoc do pracowników. 

Funkcjonujący obecnie system informacji wizualnej ogranicza się do kilku tablic 

informacyjnych w holu biblioteki, na których widnieją numery konkretnych 

pomieszczeń. Niektóre z nich powtarzają się na wszystkich tablicach. Poszczególne 

pomieszczenia w budynku są oznaczone jedynie małymi tablicami na drzwiach. 

Odnalezienie właściwego miejsca, do którego student powinien się udać w celu 

założenia konta lub wypożyczenia książki jest czasochłonne i wymaga zaangażowania 

do pomocy pracowników lub innych użytkowników biblioteki. 
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Projekt nowego systemu informacji wizualnej opiera się na konkretnych celach, w jakich 

studenci przychodzą do biblioteki i za pomocą kolorów oraz oznaczeń pomieszczeń 

wskazuje drogę do przebycia, żeby ten cel osiągnąć. Proste graficzne rozwiązania 

ułatwią studentom poruszanie się po bibliotece i ograniczą czas poświęcany na szukanie 

właściwych pomieszczeń. 

 

 

Zdj. 3 Wizualizacja nowego systemu informacji wizualnej – oznaczenia pomieszczeń 
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Zdj. 4 Wizualizacja nowego systemu informacji wizualnej – kolejne pomieszczenia, do których należy 
się udać w konkretnym celu 

 

Każde miejsce w bibliotece byłoby oznaczone dużą tablicą z nazwą pomieszczenia  

w odpowiednim kolorze. Kolorowe strzałki znajdowałyby się również na podłodze, 

wskazując drogę do właściwych pomieszczeń, w celu: założenia konta, przedłużenia 

ważności konta, wypożyczenia książki do domu, wypożyczenia książki do czytelni, 

zlecenia kwerendy i otrzymania pomocy, jeśli żaden z wyżej wskazanych punktów nie 

okaże się właściwy. 
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Zdj. 5 Wizualizacja nowego systemu informacji wizualnej – kolorowe kierunkowskazy (zdjęcie 

poglądowe) 

 

Dodatkowo w budynku biblioteki znajdowałyby się plakaty nawiązujące do najczęściej 

pojawiających się problemów związanych z korzystaniem biblioteki: 

- brak wiedzy, gdzie znajduje się katalogownia 

- mylenie czytelni z wypożyczalnią 

- brak znajomości kodów niezbędnych do wypożyczenia książki 

- mylenie kodów do wypożyczenia książki do domu i do czytelni  

 

 

 

 

 



43 
 

                                    

 

 

 

 

 

Zdj. 6 Plakat – informacja o katalogowni 

  



44 
 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 7 Plakat – Informacja o tym, gdzie znajduje się wypożyczalnia, a gdzie czytelnia 
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Zdj. 8 Plakat – informacja o kodzie do wypożyczenia książki do domu 
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Zdj. 9 Plakat – informacja o kodzie do wypożyczenia książki do czytelni 
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V. Program lojalnościowy – zakładki do książek 

W celu utrwalenia studentom najważniejszych kwestii związanych z korzystaniem  

z biblioteki oraz poprawienia wizerunku biblioteki w ich oczach, powstał projekt 

programu lojalnościowego w formie zakładek do książek. Zadaniem programu byłoby 

zachęcenie studentów do częstszego korzystania z biblioteki. 

Zakładki byłyby wydawane studentom podczas zakładania lub przedłużania konta oraz 

wypożyczania książek. Na zakładce znajdowałyby się jeszcze raz skrócone opisy drogi, 

jaką trzeba przebyć w określonym celu (do jakich pomieszczeń się udać), 

problematyczne kody wymagane do wypożyczenia książki oraz miejsce na wpisanie 

daty wypożyczenia i daty, do której książka powinna zostać zwrócona do biblioteki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 10 Wizualizacja zakładki - awers 

 

Na drugiej stronie zakładki znajdowałyby się miejsca służące zbieraniu pieczątek. 

Pieczątkę można otrzymać za: 

- założenie konta w bibliotece 

- przedłużenie konta 

- wypożyczenie książki do domu 

- wypożyczenie książki do czytelni 
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Każda pieczątka umożliwia studentowi odebranie rabatu w wysokości 20% w jednej  

z wymienionych poniżej kawiarni i bistr znajdujących się w pobliżu biblioteki: Bułka  

z masłem, Nietota, Charlotte, BikeCafe, Central Cafe, Bistro Nowe Horyzonty.  

 

 

 

Zdj. 11 Wizualizacja zakładki – rewers 

 

Po zebraniu 5 pieczątek użytkownik biblioteki otrzymywałby w prezencie dużą 

płócienną torbę w jednym z 3 wzorów nawiązujących do funkcjonowania biblioteki  

i wprowadzonych zmian w komunikacji. Torby byłyby również elementem kampanii 

informującej o pozytywnych modyfikacjach związanych z korzystaniem z biblioteki. 



49 
 

Zdj. 12 Wizualizacja torby – Lepiej późno niż wcale. 
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Zdj. 13 Wizualizacja torby – veni vidi vici lectorium  
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Zdj. 13 Wizualizacja torby – System informacji wizualnej 
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VI. Kampania informująca o zmianach 

Celem kampanii informacyjnej byłoby poinformowanie studentów  

o przeprowadzonych zmianach. Komunikacja wprowadzonych rozwiązań odbywałaby 

się dwoma kanałami: wewnątrz biblioteki oraz za pomocą reklamy outdoorowej. 

Kampanię tworzyłaby seria plakatów informujących o rozwiązaniu dotychczasowych 

problemów związanych z korzystaniem z biblioteki. 
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