
Przekazywany na ręce Czytelników tom stanowi zbiór tekstów poświęco-
nych nowym funkcjom, zadaniom, technikom i narzędziom pracy bibliotek. 
Przygotowany przez kadrę naukową oraz kierowniczą, a także dynamicz-
nie 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 insty-
tucją może być współczesna biblioteka.
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poWiedz naM cZeGo praGniesZ? badania 
potrzeb użytkoWnikóW biblioteki głóWnej 
uniWerSytetu przyrodniczego W lublinie

Badania potrzeb i preferencji użytkowników to jedne z częściej przeprowadzanych w bi-
bliotekach badań marketingowych. Pozwalają ustalić, jakich usług, zbiorów oraz standar-
dów komunikacyjnych oczekuje środowisko akademickie. Tylko regularna współpraca 
w tym zakresie pozwala projektować zmiany w taki sposób, by były one optymalne 
dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. „Zarządzanie biblioteką, 
w tym również zarządzanie marketingowe, oparte jest na zbiorach informacji. Dzięki 
nim możliwe jest podejmowanie racjonalnych decyzji, planowanie rozwoju, realizowa-
nie wcześniejszych zamierzeń, modyfikowanie uprzednio przyjętych postanowień, jeśli 
wymaga tego sytuacja. Informacje niezbędne w procesie zarządzania marketingowego 
mogą być pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, mogą również generowane być w toku 
funkcjonowania biblioteki lub też specjalnie opracowywane” [9, s. 75]. Wiele cennych 
informacji można zatem uzyskać nawiązując relacje z otoczeniem [1; 8], a zwłaszcza 
kontaktując się z czytelnikami celem zbadania ich preferencji. W literaturze odnajdu-
jemy liczne przykłady potwierdzające zasadność tego typu działań [m.in. 3; 5; 6; 7].

W 2018 r. wśród czytelników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie (BG UP) została przeprowadzona ankieta Badanie potrzeb użytkowników 
Biblioteki Głównej UP. Opinie użytkowników stanowiły dobry materiał do analizy do-
tychczasowej działalności Biblioteki oraz dostarczyły cennych informacji, które mogą 
wpłynąć na rozwój jej usług. Pytania obejmowały całokształt zagadnień związanych 
z pracą na rzecz czytelnika. W wielu przypadkach dawały też możliwość podzielenia 
się przez nich własnymi obserwacjami i sugestiami dotyczącymi działalności Bibliote-
ki. Badanie umożliwiło szersze spojrzenie na potrzeby i oczekiwania użytkowników, 
tak by w przyszłości udało się je lepiej zaspokajać.

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego została powołana do życia w 1955 r. jako 
Biblioteka Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Jej organizację i zakres działania 
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ustalono na mocy zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z 19 sierpnia 1955 r. 
[2]. Biblioteka funkcjonuje do dnia dzisiejszego, choć przez lata kilka razy zmianie 
uległa zarówno nazwa uczelni, jak i adres placówki. Biblioteka wciąż wypełnia swoją 
misję: gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, służąc studentom, doktorantom 
i pracownikom uczelni.

Lata 2005–2014 to szczególny okres w działalności Biblioteki Głównej. To czas 
wytężonej pracy, wielu sukcesów, ale i porażek, trudnych decyzji i znaczących zmian. 
W ciągu dziesięciu lat biblioteka przekształciła się w nowoczesną, prężnie rozwijającą 
się placówkę wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom użytkowników [4].

Jako wielki krok w rozwoju i funkcjonowaniu biblioteki należy uznać przepro-
wadzkę w 2012 r. do nowego budynku, specjalnie zaprojektowanego na jej potrzeby. 
Stworzyło to możliwość świadczenia usług na znacznie wyższym poziomie, a także 
opracowanie nowej, atrakcyjnej oferty, którą nie sposób było realizować we wcze-
śniejszych warunkach lokalowych. Po wielu latach oczekiwań pojawiły się nowe 
technologie. Przeprowadzka do nowego budynku, pomimo iż poprzedzał ją czas 
intensywnych przygotowań, niedogodności i dodatkowej ciężkiej pracy, dała pra-
cownikom wiele radości i nadziei. Po wielu latach funkcjonowania w bardzo mało 
komfortowych warunkach zaoferowano bibliotekarzom pracę w warunkach bardzo 
dogodnych. Najważniejsze jednak było to, jak wielkie możliwości niosła ze sobą ta 
nowa placówka. Nowy budynek to między innymi:

 – dwupoziomowa czytelnia z wolnym dostępem, z księgozbiorem ułożonym 
według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu;

 – Informatorium – sala do szkoleń wyposażona w komputery;
 – dużo przestrzeni do pracy dla użytkowników, w tym wiele stanowisk kompu-

terowych;
 – pokoje do pracy indywidualnej i grupowej;
 – samoobsługowe skanery w czytelni;
 – urządzenia do samodzielnego wypożyczania i zwrotu książek;
 – sala dydaktyczna do różnego rodzaju wydarzeń, spotkań, szkoleń;
 – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym sprzęt komputerowy dla 

osób słabowidzących.
Wraz z nowymi możliwościami jeszcze większą uwagę zaczęto przywiązywać do 

gromadzenia zbiorów elektronicznych – książek, czasopism, a także baz danych. Do 
oferty biblioteki dołączono normy w formie elektronicznej, udostępniane w aplikacji 
System Zarządzania Normami. Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
stała się biblioteką XXI w., zarówno biorąc pod uwagę budynek wraz ze swoim wypo-
sażeniem i zastosowane w nim nowinki technologiczne, jak również formy i sposoby 
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udostępniania zbiorów. Wszelkie te zmiany służyć mają jak najlepszemu i najpełniej-
szemu zaspokajaniu potrzeb użytkowników, czyli studentów i pracowników uczelni. 
Od czasu przeprowadzki do nowego budynku i funkcjonowania w nowej, lepszej 
rzeczywistości minęło już kilka lat. Nadszedł czas, aby sprawdzić, jak czytelnicy 
oceniają stworzone dla nich warunki, oferowane usługi, zasoby i pracę bibliotekarzy.

Celem poznania opinii użytkowników przeprowadzona została ankieta pt. Badanie 
potrzeb użytkowników Biblioteki UP. Zebrane dane miały dać odpowiedź na pytania, 
jakie są ich potrzeby i oczekiwania, a także ustalić poziom wiedzy o oferowanych 
usługach, zasobach i stopień ich wykorzystania. Badania ankietowe odbyły się w roku 
akademickim 2018/2019, w czasie sesji zimowej. Ankieta przeznaczona była dla 
wszystkich grup użytkowników biblioteki. Zawierała 16 pytań. Znalazły się wśród nich 
pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, zakresowe, rankingowe oraz pytania 
otwarte. Formularz ankiety można było wypełniać przez Internet lub tradycyjnie. 
Dostępny był zarówno na stronie internetowej biblioteki, jak i w formie drukowanej 
w Czytelni, Wypożyczalni oraz w Informatorium.

W badaniach udział wzięły 602 osoby, z czego 476 ankiet wypełniły kobiety (co 
oznacza 79% wszystkich ankietowanych). Największą grupę respondentów stanowili 
studenci UP (83,9%), następnie pracownicy UP (13,5%), doktoranci UP (1,7%), inni 
czytelnicy (0,7%) i studenci innych uczelni (0,3%)1. Jeśli chodzi o wiek respondentów, 
to 83% badanych nie przekroczyło 26 roku życia, 8% stanowiły osoby w wieku 26–40 
lat, 6% było w wieku 41–50 lat oraz 3% – w wieku 51–65 lat. Wśród ankietowanych 
nie było osób powyżej 65 roku życia.

Charakterystykę badanej grupy uzupełnia informacja o tym, jak często ankietowani 
korzystają z usług biblioteki. Największa grupa respondentów (30,4%) wskazała na 
odpowiedź „kilka razy w miesiącu”, 28,1% – „kilka razy w semestrze”, 16,3% – „kilka 
razy w tygodniu”, a 11,1% – „kilka razy w roku”. 14,1% respondentów nie potrafiło 
określić, jak często korzysta z biblioteki. Wyniki ankiety pokazały, że zdecydowana 
większość (85,5% ankietowanych) odwiedza Bibliotekę UP osobiście, choć coraz 
więcej użytkowników kontaktuje się z nią przez stronę www czy Facebook.

Jako główny cel wizyty w bibliotece 71% ankietowanych podało wypożyczenia na 
zewnątrz, natomiast 49% korzysta na miejscu ze zbiorów zgromadzonych w Czytelni. 
Biblioteka UP jest też miejscem, gdzie można skorzystać z komputerów i Internetu. 
Należy również podkreślić, że rośnie liczba użytkowników korzystających z zasobów 
elektronicznych poza budynkiem Biblioteki. Takie wykorzystanie zbiorów zadekla-

1 Dane procentowe podawane są w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku. W artykule 

uwzględniono tylko najważniejsze odpowiedzi z ankiety, stąd suma nie zawsze wynosi 100%.



Powiedz nam Czego pragniesz? Badania potrzeb użytkowników Biblioteki Głównej... 399

rowało 28% respondentów. Odpowiedzi na pytanie „W jakim celu odwiedza Pani/
Pan zazwyczaj Bibliotekę osobiście lub wirtualnie?” przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Odpowiedzi na pytanie: „W jakim celu odwiedza Pani/Pan  
zazwyczaj Bibliotekę osobiście lub wirtualnie?”

Źródło: opracowanie własne.

Zdając sobie sprawę, jak ważną rolę pełnią obecnie strony internetowe, zapytano 
użytkowników o ocenę bibliotecznej strony www. Zdecydowana większość ankieto-
wanych (69,1%) uważała, że dostarcza ona wyczerpujących informacji, aż 28,4% nie 
miała na ten temat zdania i tylko 0,7% ankietowanych wyraziło swoje niezadowolenie 
z zamieszczanych tam treści lub sposobu ich prezentowania.

Jakość informacji zawartych w katalogu komputerowym pozytywnie oceniło 55,5% 
ankietowanych. Duża grupa – 42,4% nie potrafiła jednak stwierdzić, czy dane zawarte 
w katalogu są wystarczające. Można to tłumaczyć tym, że katalog przestaje być nie-
zbędnym narzędziem do wyszukiwania informacji i duża liczba czytelników w ogóle 
z niego nie korzysta. Jedynie 0,8% wszystkich ankietowanych wyraziło negatywną 
opinię na temat zawartości katalogu.

Kolejne pytania w ankiecie dotyczyły warunków oraz przestrzeni do nauki i odpo-
czynku. Zdecydowana większość osób biorących udział w ankiecie (82%) pozytywnie 
oceniła warunki do pracy i nauki stworzone w przestrzeni bibliotecznej. Możliwość 
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korzystania z komputerów i Internetu w bibliotece została dobrze lub bardzo dobrze 
oceniona przez 80% ankietowanych. Nieco gorzej oceniono liczbę miejsc w Czy-
telni. 77% ankietowanych satysfakcjonuje obecna sytuacja, zaś 16% wyraziło swoje 
niezadowolenie. Trudno wywnioskować co ankietowani mieli na myśli, nie zdarzyło 
się jeszcze bowiem, by w Czytelni zabrakło miejsc siedzących przy biurkach. Można 
przypuszczać, że czytelnicy życzyliby sobie innego ich usytuowania na terenie czytelni 
lub stworzenia większej przestrzeni wokół biurek, która dawałaby większy komfort 
pracy. Dla wielu osób rozwiązaniem byłaby większa liczba wygodnych foteli, puf 
i worków do siedzenia rozmieszczonych w różnych miejscach Czytelni.

Omawiając warunki stworzone dla użytkowników nie sposób nie docenić roli pokoi 
do pracy indywidualnej i grupowej. To miejsce cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród czytelników. 66% ankietowanych wyraziło swoje zadowolenie z liczby i do-
stępności tych pomieszczeń. 13% badanych wskazało, że liczba ta ich nie satysfak-
cjonuje. Ankietowani szczególnie doceniali możliwości, jakie dają pokoje do pracy 
indywidualnej. W ankiecie pojawiło się też kilka uwag krytycznych dotyczących 
niewystarczającego wygłuszenia tych pomieszczeń.

Bardzo istotne dla użytkowników BG UP są godziny, w których mogą korzystać 
z zasobów i usług oferowanych przez placówkę. 77% ankietowanych satysfakcjonuje 
obecna sytuacja w tej kwestii. Niezadowolonych z obowiązujących godzin pracy 
było 16% respondentów – zgłaszali oni, że godziny pracy są zbyt krótkie w soboty.

Zasoby biblioteczne udostępniane czytelnikom można podzielić na zbiory elektro-
niczne i drukowane. Obie te grupy poddano ocenie czytelników. Podobna liczba osób 
pozytywnie oceniła ofertę elektronicznych baz danych (63%), książek elektronicznych 
(60%) i czasopism elektronicznych (59%). Znacznie mniejsza grupa respondentów 
(39%) pozytywnie oceniła ofertę norm elektronicznych. Duża liczba, bo aż 51% 
ankietowanych korzysta z e-źródeł w domu. Uzyskane odpowiedzi w tej grupie 
pytań pokazują, że należałoby mimo to podjąć pewne kroki w kierunku poprawienia 
przepływu informacji, aby jak największa liczba użytkowników wiedziała i mogła 
korzystać z tej oferty. Dane na temat aktualności i wykorzystania zbiorów drukowanych 
zostały przedstawione na rysunku 2. Oferta książek drukowanych satysfakcjonuje 71% 
ankietowanych, natomiast ofertę czasopism drukowanych pozytywnie oceniło 66%.

Najliczniejszą grupę użytkowników, dla której gromadzone są zbiory, stanowią 
studenci. Mogą oni korzystać między innymi z podręczników z tzw. księgozbioru 
studenckiego z możliwością wypożyczania na okres 180 dni (semestr). 70% ankieto-
wanych pozytywnie oceniło dostępność dedykowanych im podręczników.

Przeprowadzona ankieta dała również odpowiedź na pytanie, z jakiego rodzaju 
zbiorów czytelnicy korzystają najczęściej. Na pierwszym miejscu znalazły się książki 
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drukowane, na drugim elektroniczne bazy danych, następnie książki elektroniczne, 
czasopisma elektroniczne i czasopisma w formie drukowanej. Ankietowani wskazali, 
że najrzadziej korzystają z norm elektronicznych, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę 
specyfikę tego rodzaju publikacji. Wykorzystanie zbiorów pokazano na rysunku 3.

Rysunek 2. Ocena zasobów drukowanych Biblioteki

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Odpowiedź na pytanie „Jak często korzysta Pani/Pan z poniższych zasobów?”

Źródło: opracowanie własne.
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Na pytanie o znajomość usług oferowanych przez BG UP część ankietowanych 
odpowiedziała, że nie wie o organizowanych dla studentów i pracowników szkole-
niach dotyczących szeroko pojętej oferty. Udzielone odpowiedzi były zaskoczeniem 
dla bibliotekarzy i jednocześnie podpowiedzią, co należy poprawić, by czytelnicy 
byli bardziej zorientowani, jak ogromne możliwości daje im korzystanie z Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego. Sytuację tę ilustruje rysunek 4.

Rysunek 4. Odpowiedzi na pytanie „Czy wie Pani/Pan o możliwości udziału w szkoleniach?”

Źródło: opracowanie własne.

Jedno z pytań w ankiecie dotyczyło użytkowania samoobsługowych skanerów – 
29% ankietowanych nie jest świadomych możliwości korzystania z nich. Nie najlepiej 
przedstawia się też wiedza czytelników o możliwości przesyłania opinii o testowanych 
źródłach, a także istniejącej już od 8 lat możliwości zaproponowania zakupu książki 
(poprzez maila, na specjalnej tablicy w czytelni czy też osobiście).

Na postrzeganie biblioteki bardzo duży wpływ mają zatrudnieni w niej pracownicy. 
81% ankietowanych uznało, że pomoc bibliotekarzy i nastawienie do czytelnika jest na 
wysokim poziomie, 12% nie najlepiej oceniło bibliotekarzy, natomiast 7% nie miało 
zdania w tej kwestii. Najwięcej pozytywnych opinii otrzymali pracownicy Czytelni 
(80%) i Wypożyczalni (79%), nieco mniej bibliotekarze z Oddziału Informacji Na-
ukowej (64%) oraz Wypożyczalni Międzybibliotecznej, którzy otrzymali najmniej 
dobrych opinii (52%). Należy tu również zwrócić uwagę na dużą grupę osób (36%), 
która nie potrafiła wyrazić swojego zdania w kwestii oceny pracy Wypożyczalni Mię-
dzybibliotecznej, co zapewne wynika z faktu, iż nie korzystali oni dotąd z usług tej 
agendy. Najważniejsze cechy bibliotekarza według ankietowanych to przede wszystkim 
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życzliwość i fachowość. Na dalszych miejscach znalazły się: znajomość zasobów 
drukowanych, kultura osobista, zaangażowanie, znajomość zasobów elektronicznych, 
znajomość języków obcych oraz prezencja.

Ankietowani sprecyzowali, jakiej pomocy przede wszystkim oczekują od biblioteka-
rzy. 60% respondentów uznało, że bibliotekarz powinien wyjaśniać zasady korzystania 
z katalogu. Taka sama grupa (60%) potrzebuje pomocy przy wyszukiwaniu zbiorów 
w Czytelni. 50% badanych przyznało, że ważne jest dla nich, by bibliotekarz pomógł 
im w przygotowaniu wykazu literatury na dany temat oraz wskazał inne źródła infor-
macji, natomiast dla 35% ankietowanych istotne były szkolenia z obsługi baz danych 
prowadzone przez pracowników biblioteki.

Bardzo cennym materiałem do analizy okazały się odpowiedzi na pytania otwarte 
lub półotwarte, w których ankietowani mogli przedstawić swoje zdanie na konkretny 
temat. Dzięki temu można się było dowiedzieć, jakie inne usługi i formy działalności 
powinny się zdaniem użytkowników znaleźć w ofercie BG UP. Zdecydowana większość 
(85%) respondentów była zadowolona z działań podejmowanych przez Bibliotekę, 7% 
wyraziło negatywną opinię. Część ankietowanych podało konkretne przykłady tego, co 
według nich należałoby zmienić. Wśród uwag znalazły się między innymi: za krótkie 
godziny otwarcia, za mało pokoi do pracy indywidualnej, za długi czas oczekiwania 
na wypożyczenie książki, zakaz wchodzenia do Czytelni z torbami i plecakami.

Wśród propozycji nowych rozwiązań i udogodnień w przestrzeni bibliotecznej, 
zgłoszonych przez ankietowanych, znalazły się między innymi: usługa ksero i wydruku, 
a także obecność automatów z napojami i przekąskami. Dotychczasowy brak tych usług 
związany był z zakazem prowadzenia na terenie placówki jakiejkolwiek działalności 
dochodowej. Wynikało to z faktu, iż budynek biblioteki powstał przy udziale środków 
unijnych. Zakaz ten niebawem przestanie obowiązywać. Obecnie trwają rozmowy na 
temat wprowadzenia usługi ksero i wydruku z automatycznym naliczaniem opłat na 
konto czytelnika. W planach jest również zainstalowanie automatu z napojami.

Przeprowadzona ankieta pokazała, że użytkownicy dobrze czują się w bibliote-
ce i chętnie spędzają w niej czas. Dużym powodzeniem cieszą się znajdujące się 
w przestrzeni bibliotecznej fotele, pufy i worki do siedzenia. Osoby biorące udział 
w ankiecie wskazały, że chciałyby więcej takich wygodnych miejsc. W ostatnim czasie 
biblioteka wzbogaciła się o trzy komfortowe narożniki i lampy do fototerapii. Udało 
się je pozyskać ze środków z projektów zewnętrznych.

Inne zgłaszane propozycje zmian związane były z regulaminem biblioteki. An-
kietowani życzyliby sobie zniesienia kar za przetrzymanie książek i braku limitu 
wypożyczeń. Te propozycje zostaną poddane dyskusjom i być może zaowocują ja-
kimiś zmianami. Osoby biorące udział w ankiecie prosiły również o zwiększenie 
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liczby książek popularnonaukowych i o zakup beletrystyki. Padały konkretne tytuły 
czasopism i sugestie poszerzenia księgozbioru z różnych dziedzin. Kilka wypowiedzi 
dotyczyło zwiększenia liczby niektórych podręczników w księgozbiorze studenckim. 
Wszelkie prośby zostały przeanalizowane. Zakup beletrystyki i zwiększenie zasobu 
literatury popularnonaukowej zostały odłożone na przyszłość.

Niektórzy użytkownicy zgłosili potrzebę organizowania większej liczby spotkań, 
eventów i szkoleń. Podano konkretne przykłady wydarzeń, w których chętnie wzięliby 
udział, jak np. warsztaty szybkiego czytania, konkurs gier planszowych, szkolenia 
z zakresu własności intelektualnej. Można więc wnioskować, że obecne propozycje 
warsztatów i wykładów popularnonaukowych nie są wystarczające.

Wykorzystując możliwość wypowiedzenia się w otwartych pytaniach ankietowani 
nie szczędzili miłych słów skierowanych do bibliotekarzy, a także podziękowań za 
dotychczasowe działania skierowane do użytkowników. Takie przejawy uznania nie-
wątpliwie dopingują do dalszej pracy.

Badania ankietowe pozwoliły poznać obecne potrzeby i oczekiwania użytkowników 
Biblioteki Głównej UP. Analiza uzyskanych odpowiedzi pokazała, że korzystający 
z biblioteki są wymagający, potrafią też precyzować i artykułować swoje potrzeby. 
Czytelnicy mają świadomość, że biblioteka powinna służyć społeczności akademickiej. 
Bibliotekarze również zdają sobie sprawę z tego, iż w obecnej, wciąż zmieniającej się 
rzeczywistości, w obliczu nowych zadań stawianych bibliotekom, powinni podejmo-
wać nowe wyzwania, wdrażać różnorodne produkty i usługi, nadążać za zmianami, 
a nawet o krok je wyprzedzać.
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