Przekazywany na ręce Czytelników tom stanowi zbiór tekstów poświęconych nowym funkcjom, zadaniom, technikom i narzędziom pracy bibliotek.
Przygotowany przez kadrę naukową oraz kierowniczą, a także dynamicznie działających na co dzień pracowników bibliotek, pokazuje z różnych
punktów widzenia zmiany zachodzące w tych placówkach i ich otoczeniu.
Publikacja umożliwia szerokie spojrzenie na to, jak wielowymiarową instytucją może być współczesna biblioteka.

cena 47 zł

Mobilna biblioteka
pod redakcją
Mai Wojciechowskiej

Warszawa 2021

Agata Olkowska

Funkcjonalność i użyteczność wybranych
bibliograficznych baz dziedzinowych

Wraz z rozwojem technologii administratorzy bibliograficznych baz dziedzinowych
stają przed problemem wprowadzania zmian – wdrażania nowych rozwiązań mających na celu doskonalenie funkcjonalności oraz wyjście naprzeciw zmieniającym
się oczekiwaniom użytkowników [szerz. zob. 10]. W dobie szybko przyrastających
zasobów Internetu stawiane są pytania o sens i cel istnienia bibliograficznych baz
danych. Podczas rozważań na ten temat warto pamiętać o kilku kwestiach. Pierwszą
jest zróżnicowany poziom kompetencji cyfrowych potencjalnych odbiorców. Druga to,
jaki procent zasobów Internetu dostępny jest z poziomu popularnych wyszukiwarek
i w związku z tym, jaka jest świadomość użytkowników co do dostępności źródeł
z poziomu wyszukiwarki, w tym zasobów dziedzinowych baz danych. Z rankingu
najpopularniejszych wyszukiwarek w Polsce opublikowanego przez gs.statcounter.
com wynika, że 98,38% użytkowników korzysta z wyszukiwarki Google (stan na
wrzesień 2019 r.) [9]. Dlaczego jest to istotna informacja z punktu widzenia osób przygotowujących dziedzinowe bazy danych? W zarysie, obrazuje ona, jakie kompetencje
i przyzwyczajenia wyszukiwawcze posiadają potencjalni odbiorcy baz, co wpływa na
ocenę przez nich użyteczności baz bibliograficznych. Uwzględniając jak duży odsetek
polskich użytkowników Internetu korzysta z wyszukiwarki Google, został przeprowadzony prosty test. Polegał on na wpisaniu w oknie wspomnianej wyszukiwarki
frazy z opisu zasobów danej bazy bibliograficznej, po uprzednim usunięciu historii
przeglądania. Badanie miało na celu wskazanie pozycji strony www bazy w wynikach
wyszukiwania w odpowiedzi na hasła wprowadzone do wyszukiwarki Google. Hasła
występowały w dwóch frazach. Pierwsza z nich, przypisana bazie, zaczerpnięta została
z jej opisu, druga natomiast stanowiła jego uproszczenie (zob. tab. 1).
Jak wynika z tabeli 1 użytkownik, który nie zna tych baz, a poszukuje literatury
z ich zakresu przedmiotowego, może napotkać problem braku odesłania w wynikach wyszukiwania. Dodatkowo wpływ na wyniki wyszukiwania mają użyte słowa
kluczowe, zastosowanie cudzysłowu, korzystanie z personalizacji wyników. Dlatego

warto zastanowić się, jakie pytania stawia użytkownik poszukujący źródeł. Dobrym
rozwiązaniem byłoby zastosowanie zróżnicowanych słów kluczowych, zamieszczonych w opisie na stronie bazy w celu zwiększenia prawdopodobieństwa uzyskania jej
obecności w wynikach wyszukiwania. Ponadto żadna z baz nie posiada również hasła
w popularnej encyklopedii internetowej Wikipedia, gdzie odpowiednio opracowana
informacja o zasobach mogłaby pomóc w przekierowaniu do danej bibliograficznej
bazy dziedzinowej.
Tabela 1. Miejsce strony www bazy w wynikach wyszukiwania
Baza
Polska Bibliografia
Lekarska
Polska Bibliografia
Literacka
Bibliografia Etnografii
Polskiej

Fraza wyszukiwana w Google

Miejsce strony www bazy
w wynikach wyszukiwania

kliniczną i fachową z dziedziny medycyny

1

literatura z dziedziny medycyny

nieobecność na pierwszej
stronie wyników

prace z teorii i historii literatury

nieobecność na pierwszej
stronie wyników

polskie teksty literackie
literatura przedmiotowa z etnologii
literatura z etnologii

6
3
nieobecność na pierwszej
stronie wyników

Źródło: opracowanie własne.

Kolejną wartą uwagi kwestią jest pytanie o użyteczność i funkcjonalność baz danych. W książce Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów
internetowych Paweł Marzec wskazuje, że obecnie najczęściej przytaczaną i ogólnie
przyjętą definicją użyteczności jest ta, która została opublikowana w normie PN-EN
ISO 9241–11: 2002 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT) – Część 11: Wskazówki
dotyczące użyteczności. W dokumencie tym zawarto następującą definicję użyteczności, a mianowicie jest to: „stopień, w jakim produkt może być wykorzystywany
przez użytkowników do osiągnięcia określonych celów ze sprawnością, efektywnością i satysfakcją w określonym kontekście użycia produktu” [3, s. 26–27]. Z kolei
w nawiązaniu do definicji zamieszczonych w normie ISO 9241 z 1998 r. (pierwsza
publikacja normy) oraz w książce Jakoba Nielsena Usability engineering [4, s. 26–27]
przyjęto, że funkcjonalność to określenie ilości opcji, funkcji oraz możliwości danej
aplikacji, programu, strony www, a użyteczność to łatwość korzystania z tychże opcji,
funkcji, możliwości. Paweł Marzec wskazuje również, że „w normie podkreślono
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subiektywność opinii dotyczących użyteczności oraz ścisłą jej zależność od kontekstu
użytkowania danego produktu” [3, s. 26–27].
Odnosząc się do aspektu subiektywności, postanowiono dokonać oceny funkcjonalności wybranych dziedzinowych baz danych na dwa sposoby. Po pierwsze
zaprezentować ocenę cech formalnych oraz funkcjonalnych. Po drugie zaprezentować
ocenę funkcjonalności w opinii ankietowanych z uwzględnieniem wyników ankiet
i obserwacji odnoszących się do posiadanych przez ankietowanych kompetencji cyfrowych. Zatem celem artykułu jest podjęcie dyskusji nad rolą kompetencji cyfrowych
użytkowników przy ocenie użyteczności dziedzinowych baz danych. Kluczowe może
okazać się zestawienie oceny funkcjonalności dziedzinowych baz danych z posiadanymi przez użytkowników kompetencjami cyfrowymi, którzy tej oceny dokonują.
Analiza funkcjonalności wybranych bibliograficznych baz dziedzinowych została
przeprowadzona z podziałem na cechy odnoszące się do treści oraz cechy odnoszące
się do funkcjonalności baz. Bożena Bednarek-Michalska jako jedną z metod oceny
jakości informacji elektronicznej wskazała metodę jakościowo-heurystyczną, która
pozwala ocenić wybraną grupę cech formalnych i treściowych, a także dostosować
kryteria do różnych rodzajów stron [1]. Na potrzeby niniejszego artykułu ocenie zostały
poddane cechy formalne oraz funkcjonalne wybranych dziedzinowych baz danych.
W trakcie badania zastosowano 5-stopniową skalę oceny, gdzie 1 oznaczało ocenę
bardzo złą, a 5 – bardzo dobrą. Wyniki zaprezentowano w tabelach z podziałem na
cechy formalne (tabela 2) i funkcjonalne (tabela 3).
Tabela 2. Ocena cech formalnych wybranych baz bibliograficznych
Baza
Polska
Bibliografia
Literacka

Polska
Bibliografia
Lekarska

Bibliografia
Etnografii
Polskiej

Polska
Bibliografia
Prawnicza

Informacje o bazie/instytucji
tworzącej bazę

5

3

5

2

Informacje o zasobach
(zakres/zasięg)

5

3

5

1

Cecha

Dostęp do zasobów

5

1

5

1

Usługi

2

1

3

3

Komunikacja
z użytkownikiem

5

3

5

1

Źródło: opracowanie własne.
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Ocenie poddano cztery bibliograficzne bazy danych, w tym dwie o nieograniczonym dostępie z poziomu www. Są to: Bibliografia Etnografii Polskiej (http://odie.
ptl.info.pl/) i Polska Bibliografia Literacka (http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/) oraz
dwie o ograniczonym dostępie bezpłatnym zawężającym się do wersji demo: Polska
Bibliografia Lekarska (http://www.gbl.home.pl/gbl/bazy/pbl2002.html) i Polska Bibliografia Prawnicza (http://bibliografia-prawnicza.pl/demo.php?base=e). Badanie
przeprowadzono w kwietniu 2019 r.
Pierwszym kryterium oceny były informacje o bazie, czyli czy i w jaki sposób
prezentowane są na stronie www informacje o projekcie, historii projektu, instytucji
sprawczej. Jak zaobserwowano, wszystkie bazy zawierają na stronie głównej nazwę
instytucji sprawczej. Najlepiej prezentuje się Bibliografia Etnografii Polski oraz Polska Bibliografia Literacka, gdzie po przejściu do adresu z poziomu wyszukiwarki
zaprezentowane są informacje o bazie, jej zasobach, strukturze i sposobie przejścia
do katalogu. Tym samym bazy te są również najwyżej ocenione, jeśli chodzi o kolejne
dwa kryteria. Szczegółowe informacje o bazach i instytucjach sprawczych są dostępne
w zakładce. W odniesieniu do pierwszego kryterium najgorzej wypada Polska Bibliografia Prawnicza. Po przejściu do wersji testowej widoczne jest odesłanie „informacje
o bazie”, jednakże po kliknięciu wyświetla się strona Instytutu Nauk Prawnych, gdzie
po przejrzeniu dostępnego menu nie można odnaleźć zakładki z informacją o bazie
i co za tym idzie baza ta otrzymuje również najniższą ocenę w drugim kryterium,
jakim jest informacja o zasobach. Informacje o zasobach podają na stronie głównej
bazy Polska Bibliografia Literacka oraz Bibliografia Etnografii Polskiej. Informacje
o Polskiej Bibliografii Lekarskiej znajdują się w zakładce „Czytaj o Polskiej Bibliografii Lekarskiej...” poniżej katalogu.
Kolejnym wyznacznikiem jest istnienie usług dla użytkowników, w tym możliwość zakładania kont, uzyskiwania porad czy instrukcji. Najwyższą i jednocześnie
taką samą ocenę otrzymują Bibliografia Etnografii Polskiej oraz Polska Bibliografia
Prawnicza. Pierwsza oferuje użytkownikowi instrukcję w postaci pliku PDF, z kolei druga zawiera krótkie dopowiedzenia o możliwościach wyszukiwania, takich
jak stosowanie maskowania czy sposoby zawężania zamieszczone przy konkretnym
polu wyszukiwania. Bibliografia Etnografii Polskiej zawiera również dopowiedzenia
o możliwościach wyszukiwania, jednakże znajdują się one u dołu strony, poniżej
pól wyszukiwania. Obie bazy otrzymały ocenę średnią. Wzorcowym rozwiązaniem
byłoby zastosowanie obu rozwiązań równocześnie.
Ostatnim kryterium była komunikacja z użytkownikiem, czyli podanie danych
kontaktowych i zamieszczenie formularza zapytań. Najbardziej widocznie dane korespondencyjne oraz adres e-mail wprowadzono w zakładkach „o PBL” i „kontakt”
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Polskiej Bibliografii Literackiej oraz Bibliografii Etnografii Polskiej. Jednocześnie,
odwołując się do komunikacji z użytkownikiem, warto przeanalizować kroki, jakie
podjęły w ostatnich latach zespoły bibliograficzne w celu poznania potrzeb odbiorców. Na stronach baz nie odnaleziono jednak żadnych oznak zapoznania się z opinią
użytkowników dotyczącą funkcjonalności baz, tj. formularzy, ankiet lub rubryk „zgłoś
uwagę”. Ponadto poza Polską Bibliografią Prawniczą, której opisu nie można odnaleźć
na stronie bazy, pozostałe bazy prezentują opis zawartych w nich zasobów.
Tabela 3. Ocena cech funkcjonalnych wybranych baz bibliograficznych
Baza
Cecha

Polska
Bibliografia
Literacka

Polska
Bibliografia
Lekarska

Bibliografia
Etnografii
Polskiej

Polska
Bibliografia
Prawnicza

Wyszukiwarka

2

4

4

4

Narzędzia sortowania
wyników

2

3

4

3

Format opisów

3

3

3

3

Narzędzia nawigacji

5

-

5

4

Indeksy

5

3

3

2

Źródło: opracowanie własne.

Ocenę cech funkcjonalnych wybranych baz bibliograficznych zaprezentowano
w tabeli 3. Cechy omówiono kolejno dla każdej bazy. I tak Bibliografia Etnografii
Polskiej korzysta z systemu Expertus od 2014 r. Występujące w wersji drukowanej
BEP rozdziały w wersji online zastąpiono „dziedziną” i „terenem”. Od 1990 r. w opisach zaczęto stosować słowa kluczowe, nazwisko redaktora serii, ISBN i ISSN. Przy
poszukiwaniu prac z lat wcześniejszych można zastosować wyszukiwanie przez: nazwisko autora, dowolne słowo z tytułu, dziedzinę lub nazwę terenu, którego dotyczą.
Baza oferuje użytkownikowi możliwość wyszukiwania poprzez: autora/redaktora,
recenzenta, redaktora serii, tytuł, dowolne słowa z tytułu, słowo kluczowe, słowo kluczowe – dowolne słowa, teren, teren – dowolne słowa, dowolne słowa opisu, miejsce
wydania, wydawcę, czasopismo, czasopismo – dowolne słowa, serię wydawniczą,
serię wydawniczą – dowolne słowa, ISBN, ISSN. Istnieje możliwość łączenia tych
kryteriów poprzez wpisywanie zapytań do trzech okien wyszukiwawczych (przy
każdym należy określić kryterium). Można zastosować łączenie warunków: iloczyn
bądź sumę. Baza umożliwia wybór dziedziny, zawężenie wyników wyszukiwania do
okresu bądź danego roku, wybranie typu dokumentu, formatu opisu, szeregowanie.
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Na stronie głównej znajduje się zakładka „instrukcja” z objaśnieniem funkcjonalności
bazy. W lewym górnym rogu strony z katalogiem online zamieszczony jest odnośnik
„indeksy”. Jest to dokument w formacie PDF, który nie działa.
Polska Bibliografia Literacka oferuje wyszukiwanie poprzez: wyszukiwarkę (tytuł,
słowa w tytule), spis działów, indeks nazwisk, indeks rzeczowy, kartotekę czasopism, kartotekę teatrów, kartotekę wydawnictw. Indeksy są bardzo przejrzyste, uporządkowane alfabetycznie, nie zawierają pojedynczych liter czy cyfr, co zdarza się
w pozostałych bazach. W wyniku rozwinięcia spisu działów użytkownik otrzymuje
listę hierarchicznie uporządkowanych poddziałów wraz z liczbą rekordów w danym
poddziale. Istnieje możliwość ograniczenia wyników wyszukiwania do zakresu lat.
Ogromne liczby rekordów w danym poddziale wymagają wypracowania rozwiązania dającego możliwość filtrowania poprzez cechy wydawnicze (formy samoistne,
niesamoistne wydawniczo), rodzaje wydarzenia (konferencja, wykład, warsztaty),
instytucję sprawczą.
Polska Bibliografia Lekarska podzielona jest na trzy części: PBL 1979–1990, PBL
1991–2018 oraz prePBL (rekordy w opracowaniu). Bazę można przeszukiwać poprzez: hasło, hasło główne, hasło pomocnicze, tytuł, dowolne słowo w tytule, autora,
instytucję, miasto, kraj, tytuł czasopisma, konferencję, konferencję − dowolne słowo,
ISBN, ISSN, tytuł serii, tytuł serii – dowolne słowo, słowa streszczenia polskiego,
słowa streszczenia angielskiego, dowolne słowa opisu. Wyniki można zawężać do
konkretnego roku bądź zakresu lat, hasła klasyfikacyjnego GBL, rodzaju dokumentu,
typu dokumentu, wskaźnika treści, zakresu wyszukiwania. Można stosować maskowanie oraz różne widoki dokumentu, np. z abstraktem i deskryptorami. Ze strony
www można przejść do wyszukiwania poprzez Tez-MeSH.
Polska Bibliografia Prawnicza od 2012 r. działa w systemie Expertus. Wersja
demo obejmuje piśmiennictwo za lata 2010–2012. Bazę można przeszukiwać poprzez
deskryptor słowo kluczowe – wpisz początek deskryptor, słowo kluczowe – dowolne
słowa terminu, autor – wpisz nazwisko, autorzy – wpisz kilka nazwisk, tytuł, dowolne
słowa z tytułu, sygnatura glosy, data glosy, sąd, miasto, dowolne słowa opisu, miejsce
wydania, wydawca, czasopismo, czasopismo – dowolne słowa, seria wydawnicza, seria
wydawnicza – dowolne słowa, ISBN, ISSN. Można zastosować łączenie warunków:
iloczyn bądź sumę, wyniki wyszukiwania zawęzić do danego roku albo okresu lat,
typu dokumentu, daty aktualizacji bazy.
Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu miały na celu ocenę
łatwości posługiwania się interfejsem wybranych baz: Bibliografii Etnografii Polskiej, Polskiej Bibliografii Prawniczej, Polskiej Bibliografii Literackiej oraz Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Analizowano również efektywność realizacji zapytań
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wyszukiwawczych oraz poziom satysfakcji użytkownika. W celu przeprowadzenia
badań posłużono się techniką ankiety oraz metodą obserwacji. Respondenci zostali
poproszeni o wypełnienie kwestionariusza, który składał się z 24 pytań kwestionariuszowych, zgrupowanych w trzy części. Pierwsza z nich, składająca się z pięciu pytań,
miała na celu ustalenie „przyzwyczajeń wyszukiwawczych” respondentów praktykowanych w sieci, druga odnosiła się bezpośrednio do sposobów korzystania z wyżej
wymienionych baz (po cztery pytania w porządku analogicznym do każdej z nich)
oraz trzecia – ukazująca ocenę i oczekiwania użytkowników wobec prezentowanych
baz. Grupa badawcza została zawężona, ponieważ respondenci zostali poproszeni
o korzystanie z dostępu do wskazanego komputera pojedynczo, tak by posługując
się metodą obserwacji można było sprawdzić, jak realizują oni zadania kwerendy
stanowiącej drugą część kwestionariusza.
Badanie przeprowadzono w drugiej połowie kwietnia 2019 r. Ogółem wzięło w nim
udział 18 osób będących studentami studiów dziennych drugiego stopnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z kierunków: administracja, filologia polska,
geografia, chemia, biologia i kulturoznawstwo. Ponieważ celem badania była analiza
procesu pozyskiwania informacji i sposobu jej wyszukiwania, a nie ocena jakości
wyników, uznano, że nie jest konieczne uwzględnienie relacji między kierunkiem
studiów respondentów a zakresem tematycznym przeszukiwanej bazy danych. Ze
względu na niewielką liczbę osób uczestniczących w badaniu jest to próba niereprezentatywna, która jednak pozwala na zasygnalizowanie problemu.
Badanie składało się z dwóch części. W pierwszej z nich uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie pierwszej części kwestionariusza. Następnie realizowali
kwerendę, co stanowiło przedmiot obserwacji. Na koniec odpowiadali na pytania
dotyczące funkcjonalności baz.
W pierwszej części kwestionariusza poproszono respondentów o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Proszę wymienić znane Ci wyszukiwarki.
2. Czy korzysta Pan/Pani z wyszukiwarek internetowych innych niż Google?
3. Czy korzysta Pan/Pani z wyszukiwania zaawansowanego?
4. Czy zna Pan/Pani bazy: Bibliografię Etnografii Polski, Polską Bibliografię Literacką, Polską Bibliografię Lekarską, Polską Bibliografię Prawniczą?
5. Czy korzysta Pan/Pani z Bibliografii Etnografii Polski, Polskiej Bibliografii
Literackiej, Polskiej Bibliografii Lekarskiej, Polskiej Bibliografii Prawniczej?
Na pytanie pierwsze dotyczące wykorzystywanych przez respondentów wyszukiwarek odpowiedzi prezentują się następująco:
– Google – 18 osób,
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– Bing – 10 osób,
– Yahoo – 15 osób,
– Internet Explorer – 18 osób.
Analizując powyższe odpowiedzi należy zauważyć, że respondenci nie znali różnicy
między wyszukiwarką a przeglądarką internetową. Istotny jest również fakt, że w pytaniu drugim tylko 3 osoby zadeklarowały korzystanie z innej przeglądarki niż Google.
Obrazuje to przyzwyczajenia wyszukiwawcze badanej grupy. W trzecim pytaniu aż
16 osób wskazało, że nie korzysta z wyszukiwania zaawansowanego oferowanego
przez wyszukiwarki. Jest to bardzo istotna informacja, pokazująca jak możliwości
wyszukiwania oferowane przez bibliograficzne bazy danych mogą być ograniczane
przez powszechnie stosowane praktyki wyszukiwawcze. Kolejne dwa pytania odnosiły
się do znajomości omawianych bibliograficznych baz dziedzinowych. Niestety cała
grupa badawcza zadeklarowała, że nie zna tych źródeł informacji o piśmiennictwie
z wybranych dziedzin, i co za tym idzie, nie korzysta z nich. Dlatego cenne byłoby
informowanie o nich podczas szkoleń bibliotecznych. Po drugie konieczne wydaje
się dostosowanie opisów na stronach baz o ich zawartości w taki sposób, aby były
one widoczne w wynikach wyszukiwania prezentowanych przez powszechnie dostępne wyszukiwarki. Pozwoli to użytkownikom na zapoznanie się z ich zasobami
i docenienie ich wagi.
W drugiej części badania respondenci zostali poproszeni o realizację, we wskazanych bazach, kwerendy wyszukiwawczej. Po skończeniu kwerendy przedstawili swoje
opinie dotyczące funkcjonalności baz. Pierwsze polecenie polegało na wyszukaniu
we wskazanych bazach konkretnych tytułów. Tytuły celowo zostały dobrane tak,
aby składały się z co najmniej czterech wyrazów. Podczas tego zadania, aż ośmiu
z osiemnastu badanym nie udało się wyszukać wszystkich czterech tytułów. Celem
zadania było wykazanie, że prezentowane źródła, w przeciwieństwie do wyszukiwarki
Google, nie oferują możliwości autokorekty, co może utrudnić uzyskanie wyników.
Jeśli użytkownik wyszukuje przy użyciu kryterium tytuł, a popełni błąd w pisowni,
nie uzyska wyniku pomimo tego, że wyszukiwana pozycja istnieje w bazie. Następnie
studenci zostali poproszeni o wyszukanie określonych haseł i zawężenie wyników do
podanego zakresu lat lub typu dokumentu. Z tym poleceniem respondenci poradzili
sobie dobrze, jednakże pojawiały się pytania co do sposobu realizacji zadania.
Przeprowadzone obserwacje pozwalają wnioskować, że bardzo istotne jest szerzenie świadomości o funkcjonalności baz. Wiele z nich jest znanych użytkownikom
w odmiennej formie, dlatego powstają trudności w wyszukiwaniu. I tak, oferowany
w bazach sposób łączenia warunków – iloczyn bądź suma – jest znany respondentom
w formie stosowanej przez ogólne wyszukiwarki, np. Google, gdzie po wpisaniu dwóch
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i więcej haseł domyślnie stosowany jest operator sumy. Podczas realizacji kwerendy
w jednym z poleceń badani zostali poproszeni o wybranie odpowiedniego operatora
(iloczynu lub sumy) w celu uzyskania największej liczby wyników dla wskazanych
słów kluczowych. W wyniku tego sześciu na osiemnastu respondentów zastosowało
nieodpowiedni operator. Przykład ten obrazuje, że często funkcjonalności stosowane
są przez użytkowników intuicyjnie, bez znajomości zasad działania, a zmiana sposobu ich prezentowania wprowadza użytkownika w dezorientację. Dlatego bardzo
ważne jest zamieszczanie na stronie baz instrukcji, tutoriali, dopowiedzeń przy polach
wyszukiwania. Zastosowanie wspomnianych rozwiązań jest bardzo istotne, ponieważ
pozwala kształtować kompetencje cyfrowe użytkowników, wpływa na ocenę funkcjonalności baz, a co za tym idzie na jej użyteczność.
Po realizacji kwerend uczestnicy badania zostali poproszeni o ocenę takich elementów baz, jak:
– wyszukiwarka,
– opcje zawężania wyników,
– komunikatywność opisów bibliograficznych.
Rysunek 1. Ocena wyszukiwarek przez respondentów

Źródło: opracowanie własne.

W trakcie badania zastosowano 5-stopniową skalę oceny, gdzie 1 oznaczało ocenę bardzo złą, a 5 – bardzo dobrą. Wyniki oceny dla każdego z elementów zostały
zaprezentowane na odrębnych wykresach (zob. rys. 1–3). Wyniki celowo zostały
zaprezentowane zbiorczo bez rozgraniczenia na poszczególne bibliograficzne bazy
dziedzinowe. Chodzi bowiem o zwrócenie uwagi na ocenę przez respondentów procesu
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wyszukiwania źródeł informacji przy wykorzystaniu innego źródła niż wyszukiwarka
Google, a nie wnikliwą analizę poszczególnych źródeł.
Z danych zamieszczonych na rysunku 1 wynika, że użyteczność wyszukiwarek
najczęściej oceniana była na ocenę dobrą (8 osób). Na drugim miejscu pięć osób
oceniło użyteczność jako bardzo dobrą, dostatecznie wyszukiwarki oceniły trzy osoby.
Pojedyncze osoby oceniły wyszukiwarki źle i bardzo źle.
Możliwości zawężania wyników oferowane w omawianych bazach zostały szczegółowo przeanalizowane w pierwszej części artykułu. W ocenie respondentów są
one dobre, na co wskazało dziewięć osób. Opcję „dostatecznie” wybrało pięć osób.
Natomiast na wariant „bardzo dobrze” zdecydowało się dwóch ankietowanych. Po
jednym badanym wybrało odpowiedzi „źle” i „bardzo źle” (zob. rys. 2).
Rysunek 2. Ocena możliwości zawężania wyników

Źródło: opracowanie własne.

Komunikatywność opisu bibliograficznego jest najbardziej istotną kwestią dla
funkcjonowania bibliograficznych baz danych. Opisy można traktować jak oferowane
przez nie „produkty”. To właśnie dla tej informacji użytkownik decyduje się na skorzystanie z danej bazy. Niestety czytelność oraz jednolitość opisów pozostawiają wiele
do życzenia. Najliczniej respondenci wskazali odpowiedź „dostatecznie”. Następnie
dwie osoby oceniły ją bardzo dobrze, tyle samo respondentów oceniło ją dobrze. Po
jednym badanym wybrało odpowiedzi „źle” i „bardzo źle” (zob. rys. 3).
Następnie poproszono badanych o sprecyzowanie, jakie są ich oczekiwania wobec
omawianych bibliograficznych baz dziedzinowych. Odpowiedzi zaprezentowano od
najczęściej występujących:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

sortowanie wyników wyłącznie do pełnych tekstów online (17 osób),
podpowiadanie słów kluczowych (15 osób),
tutoriale (14),
instrukcja/pomoc zamieszczona bezpośrednio przy polu wyszukiwania (9 osób),
autokorekta literówek (8 osób),
intuicyjne słowa kluczowe (8 osób),
przejście do innych artykułów z danego numeru/tomu (3 osoby),
możliwość zapisu/importu wyników (3 osoby),
możliwość pobrania opisu bibliograficznego (1 osoba).
Rysunek 3. Ocena komunikatywności opisów bibliograficznych

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać użytkownicy oczekują przede wszystkim możliwości sortowania wyników
do opisów pełnych tekstów zamieszczonych w sieci Internet. Następnie wskazano
podpowiadanie słów kluczowych. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników
warto też opracować instrukcje, jak korzystać z oferowanych przez bazy indeksów.
Należy również usunąć znaki niebędące hasłami (pojedyncze cyfry, liczby), ponieważ
dezorientują one odbiorców. Wymieniono także konieczność zamieszczania instrukcji,
tutoriali czy dopowiedzeń przy oknach wyszukiwania.
Podsumowując, przy odpowiedniej popularyzacji rola bibliograficznych baz dziedzinowych w dobie rozwijających się technologii może zostać doceniona, odebrana jako
źródło sprawdzonej, uporządkowanej informacji o piśmiennictwie z danej dziedziny,
wychodzącej naprzeciw użytkownikom w dobie chaosu informacyjnego i nadmiaru
informacji. Jednakże należy podjąć kroki w celu ich promocji. Po pierwsze kluczo-
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we jest wprowadzanie informacji o bazach jako elementu szkolenia bibliotecznego
przeznaczonego dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich. Wydaje się,
że aktualnie bazy promowane są głównie w jednostkach, pod których afiliacją są
tworzone. Po drugie, ważne jest dopracowanie treści o zasobach w taki sposób, aby
informacja o bazach pojawiała się w wynikach wyszukiwania oferowanych przez
ogólne wyszukiwarki. Warto opracować wspomniane już hasła w Wikipedii.org. Istotne
jest, aby zarówno opisy baz zamieszczone na ich stronach, jak i hasła z internetowej
encyklopedii zawierały na tyle zróżnicowaną liczbę słów kluczowych, by odsyłały
do zasobów baz niezależnie od tego, jak użytkownik, podczas poszukiwania literatury z danej dziedziny, sformułował pytanie wyszukiwawcze. Ważnymi aspektami
dla użytkowników są również czytelność opisów bibliograficznych oraz możliwość
filtrowania wyników do źródeł online.
Żyjąc w czasach administracji elektronicznej, gdzie wiele spraw można zrealizować za pomocą www ad hoc, bez wychodzenia z domu, należy również podczas
projektowania bibliograficznych baz dziedzinowych wyjść naprzeciw oczekiwaniom
użytkowników. Zanim jednak zaczną oni korzystać z baz trzeba ich poinformować,
że takie istnieją i że mogą pełnić funkcję przewodnika po piśmiennictwie z danej
literatury, a swoją funkcjonalnością muszą zachęcać użytkowników do korzystania
z nich. Dlatego warto połączyć ocenę bibliograficznych baz danych z obrazem użytkownika, który jej dokonuje, a następnie, w miarę możliwości, dostosować funkcjonalności do potrzeb i kompetencji użytkowników. Poza kompetencjami wpływ
na ocenę bazy ma również szerzenie świadomości użytkowników. Więcej miejsca
należy poświęcić na przedstawienie użytkownikom zalet dziedzinowych baz danych,
takich jak kontrolowana jakość otrzymywanych wyników oraz możliwość dotarcia do
źródeł nieindeksowanych przez popularne wyszukiwarki. Niedogodności związane
z koniecznością zmiany przyzwyczajeń wyszukiwawczych bazy te mogą zrekompensować użytkownikom wysoką jakością wyników wyszukiwania.
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