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Komunikacja interpersonalna to podstawowy proces zachodzący w społeczeństwie. Biblioteki pu-
bliczne, stanowiące ważny element społeczności lokalnej, a coraz częściej także i globalnej, są in-
stytucjami, które w szczególny sposób powinny dbać o poprawną i sprawną komunikację z otocze-
niem. Zostały powołane do realizowania zadań na rzecz szerokiego środowiska odbiorców, a ich 
działania mają charakter publiczny – każdy może z nich skorzystać. Biblioteki prowadzą działal-
ność informacyjną, która jest dziś zadaniem szczególnie ważnym, realizowanym obok takich za-
dań jak gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Współczesne książnice spełniają także 
funkcję instytucji kultury w coraz szerszym zakresie i stanowią miejsca wspomagające edukację 
przez całe życie (lifelong learning).

Jednym z istotniejszych narzędzi umożliwiającym wywiązanie się ze stawianych przed nimi za-
dań jest Internet – wspierający prowadzoną przez biblioteki działalność w różnorodny sposób, ale 
przede wszystkim poprzez dostarczenie możliwości nawiązania szerszego kontaktu z odbiorcami. 
Dwaj norwescy badacze stwierdzili: Dzisiejsze media elektroniczne i cyfrowe doprowadziły do najbar-
dziej wszechstronnej rewolucji informacyjnej. Przez długi czas myśleliśmy, że głównym zadaniem komputera 
jest myślenie – wytworzenie sztucznej inteligencji, która znacznie przewyższy naszą własną. (…) Dzisiaj na-
tomiast dostrzegamy, że technologia zmierzała w zupełnie innym kierunku – w stronę komunikacji w sieci1. 
Biblioteki publiczne powinny bardzo dobrze radzić sobie z komunikowaniem się przez Internet 
i nadążać za zachodzącymi zmianami. Jest to szczególnie istotne, ponieważ obsługują użytkowni-
ków różnego rodzaju, w tym młodzież czy studentów – pokolenia, dla których brak lub ogranicze-
nia w komunikacji elektronicznej mogą stanowić problem.

1 BARD, A., SÖDERQVIST, J. Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa: Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, 2006, s. 34-35.
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Internet zaliczany jest do technologii społecznych, tzn. wykorzystywanych przede wszystkim w ce-
lach komunikacji interpersonalnej. Niezwykle ważna jest tu możliwość pokonywania dotychczas 
istniejących barier. Skróceniu ulega dystans pomiędzy nadawcą a odbiorcą treści2 i mało istotne 
stają się takie cechy, jak odległość pomiędzy nadawcą i odbiorcą czy miejsce ich przebywania, ba-
riery nie stanowi już także czas docierania informacji. Komunikacja za pośrednictwem Internetu 
jest zaliczana do typów komunikacji komputerowej, a szerzej elektronicznej.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że choć komunikacja internetowa przełamuje bariery, to jednocze-
śnie ma też pewne ograniczenia. Osobiste porozumiewanie się odbywa się zazwyczaj za pomocą 
dwóch podstawowych form: komunikacji werbalnej i niewerbalnej – z reguły obie formy występują 
równocześnie, uzupełniając się. Wpływa to pozytywnie na efektywność procesu i zrozumienie po-
między komunikującymi się osobami. Natomiast w Internecie zachodzi zazwyczaj komunikacja 
werbalna za pośrednictwem słowa pisanego, mająca charakter pośredni. Pośredniość związana jest 
także z koniecznością korzystania z interfejsu, który spełniając swoją podstawową funkcję – zarzą-
dzania kontaktem – może równocześnie powodować oddalenie nadawcy i odbiorcy3.

Warto podkreślić, że charakterystyczną cechą komunikacji internetowej jest jej nastawienie na po-
trzeby odbiorcy. Świadczy o tym już sam fakt stworzenia witryny, a więc chęci dotarcia do użyt-
kownika również w środowisku elektronicznym, a po drugie – w oferowaniu różnych możliwości 
kontaktu z instytucją (e-mail, blog, czat, facebook, twitter itd.)4. Biblioteki nie tylko publikują ko-
munikaty typu hipertekstowego na swoich stronach internetowych, ale również porozumiewają się 
z użytkownikami w sieci – za pośrednictwem e-maili czy komunikatorów internetowych. Coraz 
częściej też mają swoje profile i strony na portalach społecznościowych.

Działanie to jest efektem zachodzących zmian. Bibliotekarz coraz częściej w kontaktach z użyt-
kownikami spotyka się z nimi wirtualnie, a zatem musi podporządkować się specyficznym wa-
runkom komunikowania się, panującym w Internecie. Coraz więcej czytelników korzysta z opcji 
wysyłania zapytań za pośrednictwem e-maila5, a prowadzenie własnej witryny internetowej jest 
spotykane coraz częściej. Biblioteki w sieci, podobnie jak inne instytucje i organizacje, realizu-
jące działalność pożyteczną społecznie, powinny nie tylko opisywać swoją ofertę, ale także dą-
żyć do sprawnej komunikacji przy użyciu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Dotarcie do szerokiego grona odbiorców jest niezwykle istotne z punktu widzenia misji społecz-
nej tych instytucji.

2 Zob. PŁONKA-SYROKA, B. e-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo. Wrocław: Arboretum, 2008, s. 7.
3 GRZENIA, J. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: PWN, 2007, s. 67.
4 KISILOWSKA, M. Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP, 2010, s. 81.
5 Zob. ZYGMUNT, M. Ludzie listy piszą… Biuletyn Informacji Biblioteki Narodowej 1999, nr 3, s. 29.
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STRONY INTERNETOWE BIBLIOTEK

Prowadzenie własnej strony internetowej jest powszechną praktyką stosowaną przez podmioty 
gospodarcze, osoby prywatne oraz różne instytucje, w tym również organizacje non-profit. 
Biblioteki także prezentują swoją ofertę poprzez strony internetowe. W bazie Serwisu EBIB6, 
w której zebrano linki do większości witryn bibliotek publicznych w Polsce, można odnaleźć in-
formacje o 11127 stronach WWW. Choć liczba ta wydaje się wysoka, to w praktyce oznacza, że 
niespełna połowa instytucji tego typu ma własną stronę w Internecie8.

W literaturze przedmiotu można znaleźć publikacje odnoszące się do funkcjonalności, zawartości 
czy wyglądu wirtualnych wizytówek bibliotek. Większość autorów bada tę tematykę przez pryzmat 
działalności bibliotek naukowych, w szczególności akademickich. Jednak główne zasady tworzenia 
stron internetowych dla odbiorców książnic mają charakter uniwersalny, stąd też reguły wypraco-
wane dla bibliotek uczelnianych można odnieść do działalności bibliotek publicznych.

Przykładem poradnika kierowanego do instytucji samorządowych jest publikacja elektro-
niczna wydana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pt. „Strony WWW dla bibliotek. 
WordPress dla początkujących”9. Tematem zajęła się również Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, która przygotowała publikację „Biblioteki w Internecie. Audyt użyteczności ser-
wisów bibliotecznych”10, w której badaniom poddano 10 witryn i jeden biblioteczny blog.

Według badaczy witryna ma być użyteczna, komunikatywna i przyjazna dla wszyst kich swoich poten-
cjalnych i rzeczywistych użyt kowników11. Oznacza to, że musi sprostać oczekiwaniom odwiedzają-
cych ją internautów, a zatem – spełniać funkcję informacyjną (zawierać odpowiedzi na częste 
zapytania, zaspokajać potrzeby informacyjne) oraz promocyjną (zachęcać do powtórnego od-
wiedzenia serwisu, jak również samej biblioteki). Strona internetowa książnicy powinna być nie 
tylko platformą udostępniającą rzetelne informacje, ale także ważnym miejscem kontaktu z od-
biorcami. Założenia te spełniają biblioteki oferujące swoim użytkownikom różne sposoby kon-
taktu z bibliotekarzem oraz usługi świadczone on-line.

Bardziej zaawansowanym sposobem realizacji tych założeń jest zaangażowanie użytkowników do 
dzielenia się swoimi wrażeniami czy nawet współtworzenia serwisu. Można to osiągnąć poprzez 

6 Biblioteki. W: EBIB [on-line], [dostęp 21.02.2016]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/biblioteki/.
7 Stan na dzień 25.01.2016 r.
8 Wg danych GUS na koniec 2014 r. w Polsce funkcjonowało 2608 bibliotek publicznych. Źródło: 
Korespondencja własna z GUS.
9 STOCHNIAŁ, Ł., STEPANAJTYS, K. Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących [on-line], [dostęp 
21.02.2016]. Dostępny w: http://pliki.sbp.pl/wordpress/podrecznik-full.pdf.
10 Biblioteki w Internecie – audyt użyteczności serwisów bibliotecznych [on-line]. Warszawa: FRSI, 2010 
[dostęp 21.02.2016]. Dostępny w: http://frsi.org.pl/biblioteki-w-internecie-audyt-uzytecznosci-serwisow-
bibliotecznych/.
11 SZERSZKNIS, Ż. Polskie strony WWW bibliotek akademickich i ich użytkownicy. Biblioteka 2005, nr 9 
(18), s. 183.
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wdrażanie narzędzi Web 2.0. Takie podejście zyskało miano Biblioteki 2.012 (Library 2.0) i bazuje 
na wykorzystywaniu nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych charakterystycznych 
dla serwisów społecznościowych. Z obserwacji zawartości stron internetowych wynika, że więk-
szość serwisów bibliotek publicznych nie stosuje tych rozwiązań lub stosuje je w wąskim zakresie13. 
Najczęściej spotykane są tzw. wtyczki społecznościowe, umożliwiające zalogowanym użytkowni-
kom popularnych serwisów społecznościowych np. skomentowanie lub ocenę/polubienie konkret-
nego wpisu na stronie internetowej czy łatwe przekazanie informacji przez opublikowanie tekstu 
na swoim prywatnym profilu (przycisk „Udostępnij”). Biblioteki prowadzą również blogi i jest to 
zjawisko, które występuje na szeroką skalę. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wydało książkę 
omawiającą to zagadnienie pt. „Biblioblog w pigułce. Poradnik dla bibliotekarzy”14, w której au-
torka opisuje biblio-blogosferę.

Większość serwisów WWW bibliotek publicznych zawiera podstawowe dane dotyczące instytucji, ta-
kie jak godziny otwarcia, adres, kontakt czy zasady korzystania z księgozbioru i innych zasobów15. Na 
stronach internetowych książnic udostępniane są również katalogi OPAC16, linki do ciekawych zaso-
bów i witryn innych bibliotek oraz aktualności związane bezpośrednio z działalnością prowadzoną 
przez placówkę. W przypadku instytucji publicznych prezentuje się również Biuletyny Informacji 
Publicznej lub odnośniki do nich – co jest realizacją obowiązków nałożonych ustawowo17.

BADANIE ZAWARTOŚCI SERWISÓW WWW

W ramach projektu Biblioskan zbadano witryny internetowe miejskich bibliotek publicznych 
w Łodzi. Użyto metody benchmarkingu oraz analizy zawartości. Szerokie opracowania, w których 
zastosowano podobne metody oceny serwisów WWW i informacji w nich zawartych, stworzyli 
Remigiusz Sapa oraz Małgorzata Jaskowska18. Obie prace dotyczyły serwisów bibliotek i instytucji 
o charakterze naukowym. Zastosowane przez wymienionych autorów metody dostosowano do po-
trzeb badania stron internetowych bibliotek publicznych.

12 Zob. MILLER, P. Web 2.0: Building the New Library. Ariadne [on-line] 2005, nr 45. Dostępny w: http://
www.ariadne.ac.uk/issue45/miller/; MILLER, M., MROCZEK, E. Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 
w bibliotekach cyfrowych. Biuletyn EBIB [on-line] 2007, nr 7 (88) [dostęp 21.02.2016]. Dostępny w: http://
www.ebib.pl/2007/88/a.php?miller_mroczek.
13 Więcej na ten temat można przeczytać w ostatniej części tego artykułu.
14 Zob. MORAWIEC, B.M. Biblioblog w pigułce. Poradnik dla bibliotekarzy. Warszawa: Wydaw. SBP, 2014.
15 MACHALSKA-GARBACZ, A. Problem jakości usług bibliotecznych i informacyjnych w światowym 
piśmiennictwie bibliotekoznawczym. Przegląd Biblioteczny 2000, z. 4, s. 282–283.
16 OPAC – skrót od ang. Online Public Access Catalog – publicznie dostępny przez Internet katalog zbiorów 
biblioteki.
17 Więcej na temat Biuletynów Informacji Publicznej można przeczytać w rozdziale 4.
18 Zob. SAPA, R. Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich. Kraków: Wydaw. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005; JASKOWSKA, M. Public relations bibliotek naukowych w Internecie. Kraków: 
Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.
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Badaniem objęto siedem witryn:

 ▪ Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty,

 ▪ Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna,

 ▪ Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie,

 ▪ Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście,

 ▪ Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew,

 ▪ Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,

 ▪ Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Gdańsku.

Strony internetowe bibliotek z Gdańska i Wrocławia posłużyły do celów porównawczych.

Badanie przeprowadzono w listopadzie 2015 r. Polegało ono na sprawdzeniu, czy konkretna, wytypo-
wana wcześniej cecha (kryterium), występuje w poddanym analizie serwisie internetowym, w jakiej for-
mie są prezentowane poszczególne typy informacji oraz z jaką częstotliwością pojawiają się nowe infor-
macje. W celu zebrania odpowiedniego materiału badawczego przygotowano narzędzie badawcze – kwe-
stionariusz oceny, zawierający 72 wytypowane cechy (kryteria), ułożone w siedmiu kategoriach:

 ▪ Identyfikacja instytucji – np. nazwa instytucji, logo instytucji, nazwa organizatora instytucji, 
misja, historia.

 ▪ Dane kontaktowe – np. adres siedziby głównej, adresy filii, dane do kontaktu telefonicznego 
oraz mailowego, inne formy komunikacji.

 ▪ Udostępnianie – np. godziny otwarcia, informacje o zapisie do biblioteki, regulamin korzy-
stania ze zbiorów,

 ▪ Aktualności – np. częstotliwość publikowania aktualności, miejsce publikowania aktualności, 
rodzaj aktualności.

 ▪ Zbiory – np. informacja ogólna o zbiorach, informacje o kolekcjach specjalnych, zbiorach do-
stępnych on-line, zbiorach innych bibliotek.

 ▪ Oferta – np. opis usług, cennik usług, opis usług specjalnych dla wybranych grup odbiorców, 
opis oferty kulturalnej czy edukacyjnej.

 ▪ Autopromocja – np. banery reklamujące działalność biblioteki, logotypy partnerów, infor-
macje o programach grantowych i projektach realizowanych przez biblioteki, zaproszenie do 
współpracy, prośba o wsparcie.

Podczas oceny stron internetowych zastosowano w kwestionariuszu następujący system punktacji:

 ▪ jeżeli dana cecha występowała, to dane kryterium otrzymywało 1 punkt,

 ▪ jeżeli nie występowała – 0 punktów.

Łącznie oceniany serwis mógł uzyskać 72 punkty. W kolejnych częściach rozdziału zawarte są wy-
niki oceny, ze wskazaniem szczegółowych cech oraz punktacją dla poszczególnych badanych stron 
internetowych, w podziale według wymienionych wyżej kategorii.
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IDENTYFIKACJA INSTYTUCJI

W tej kategorii znalazły się cechy wpływające na możliwość identyfikacji instytucji przez odbior-
ców, informacje podstawowe o samej bibliotece, o jej misji, historii oraz strukturze. Oceniono, czy 
na swoich stronach internetowych biblioteki w dostateczny sposób informowały o tym, jakiego 
typu są instytucjami, jaką działalność prowadzą i kto jest za nią odpowiedzialny. Spełniając kry-
teria każda strona internetowa mogła zostać oceniona na 16 punktów maksymalnie. Najlepiej 
w tej kategorii została oceniona witryna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku 
(WiMBP w Gdańsku), która uzyskała aż 15 punktów spełniając prawie wszystkie kryteria, a więc 
prezentując najszerszy katalog informacji o instytucji. Po 13 punktów otrzymały strony interne-
towe Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew (MBP Łódź-Widzew) oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej we Wrocławiu (MBP we Wrocławiu). Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście 
(MBP Łódź-Śródmieście) uzyskała 12 punktów, natomiast Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-
Bałuty (MBP Łódź-Bałuty) oraz Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie (MBP Łódź-Polesie) 
otrzymały po 10 punktów. Najniżej w tej kategorii uplasowała się strona internetowa Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź-Górna (MBP Łódź-Górna), która otrzymała punkty tylko w 8 kryte-
riach, czyli zdobyła 50% możliwych punktów.

Wszystkie badane biblioteki prezentowały na swoich stronach internetowych pełne nazwy wraz 
ze znakami graficznymi – logo lub logotypami. Informacja ta widoczna była na stronie głównej, 
zazwyczaj umieszczona u góry, w prawym lub lewym rogu witryny. Jest to zgodne z ogólnie przy-
jętymi zasadami i czytelne dla odwiedzających stronę. Dzięki umieszczeniu podstawowych infor-
macji w głównym widoku, internauta może łatwo i szybko zorientować się czyją witrynę odwiedza. 
Co istotne, wszystkie biblioteki umieściły na swoich stronach głównych również informacje o orga-
nizatorze – znalazły się tu: nazwa odpowiedniego urzędu, znak graficzny, link do strony interneto-
wej organizatora.

Wszystkie biblioteki umieściły również na swoich stronach WWW informacje o strukturze orga-
nizacyjnej instytucji. Każda z placówek udostępniła informacje zawierające wewnętrzny podział 
na działy i filie. Jedna z bibliotek poprzestała na podaniu tych podstawowych informacji (MBP 
Łódź-Polesie), a pozostałe prezentowały szerszy opis, zawierający dodatkowo nazwiska poszczegól-
nych dyrektorów i kierowników działów oraz filii, przy czym MBP Łódź-Śródmieście informacje 
te umieściła w zawartości Biuletynu Informacji Publicznej, a nie na stronie internetowej. Żadna 
z bibliotek nie opublikowała na swojej stronie internetowej nazwisk poszczególnych pracowników 
zatrudnionych w różnych działach i filiach. Opublikowanie struktury organizacyjnej znacząco uła-
twia odbiorcom odnalezienie odpowiednich informacji na temat poszczególnych działów i filii. 
Rozeznanie się, w szczególności w strukturze filii, jest najbardziej istotne z punktu widzenia czy-
telnika. Strukturę instytucji udostępniano z poziomu menu bocznego lub menu górnego na stronie 
internetowej, podstrona z informacjami stanowiła jedną z dostępnych zakładek.

Również wszystkie spośród badanych bibliotek prezentowały na stronie głównej linki i ikony 
kierujące do Biuletynów Informacji Publicznej (BIP). Rozmieszczono je w bardzo różny sposób. 
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Przekierowanie do BIP zlokalizowano w menu górnym, w menu bocznym lub w stopce strony. 
Na niektórych witrynach umiejscowiono je nawet w dwóch miejscach. Odniesienie to jest istotne 
z punktu widzenia instytucji publicznej, finansowanej z publicznych pieniędzy, mającej obowią-
zek publikowania informacji o swojej działalności w taki sposób, aby były dostępne dla szerokiego 
grona odbiorców. Z punktu widzenia czytelnika informacje umieszczane w BIP mogą mieć znacze-
nie drugorzędne, ponieważ w większości przypadków nie dotyczą go bezpośrednio, choć są od tego 
wyjątki (np. regulamin udostępniania zbiorów).

Wszystkie instytucje podały informacje o prawach autorskich, jakimi objęte są treści umieszczane 
na stronach internetowych i kto jest twórcą lub właścicielem stron. Informacje te były podane były 
w stopce strony. Żadna z bibliotek nie zdecydowała się na publikowanie zawartości na zasadach 
otwartego dostępu, np. wykorzystując licencje niewyłączne Creative Commons19, wszystkie zasoby 
objęto zapisami „Copyright” oraz/lub „All rights reserved”. Jest to zastanawiające, ponieważ miej-
skie biblioteki stanowią dobro wspólne, finansowane ze środków publicznych, są powszechnie do-
stępne dla każdego i powinny być wzorem otwartości także w zakresie udostępniania wytwarza-
nych przez siebie treści.

Restrykcyjne podejście może wynikać z niewiedzy bibliotekarzy i nieznajomości przepisów prawa 
autorskiego i licencji niewyłącznych – problem ten jest wart szczególnej uwagi. Brak wskazania li-
cencji niewyłącznej powoduje utrudnienie lub uniemożliwienie pełnego skorzystania z zamiesz-
czanych na stronach internetowych materiałów, np. niemożliwe jest opublikowanie zaproszenia 
czy plakatu reklamującego wydarzenie biblioteczne przez czytelnika, na jego prywatnym profilu 
w mediach społecznościowych, bez wcześniejszego zapytania instytucji o zgodę na rozpowszech-
nianie materiałów objętych prawem autorskim. Dysonans jest dostrzegalny także dlatego, że w ca-
łym kraju to właśnie biblioteki są najczęstszymi obok organizacji pozarządowych jednostkami pro-
mującymi otwarty dostęp do zasobów.

Kolejnym sprawdzanym kryterium było umieszczenie na stronie internetowej informacji o misji 
instytucji oraz podstawowego opisu celów działania. Takie zapisy odnaleziono w pięciu serwisach. 
Misji instytucji nie opublikowały MBP Łódź-Bałuty oraz MBP Łódź-Górna. Cztery z badanych 
książnic pochwaliły się na swoich stronach internetowych informacjami o swojej historii i tradycji. 
Wiadomości w tym zakresie nie umieściły MBP Łódź-Górna oraz MBP we Wrocławiu. Tylko trzy 
biblioteki umieściły na swoich stronach WWW statut: MBP Łódź-Widzew, MBP we Wrocławiu 
oraz WiMBP w Gdańsku.

Sześć z badanych bibliotek umieściło w witrynach zdjęcie prezentujące siedzibę główną (wszystkie 
poza MBP Łódź-Górna). Pięć instytucji opublikowało również zdjęcia wszystkich bądź wybranych 
filii bibliotecznych, fotografie znalazły się na wszystkich poddanych badaniu stronach poza pro-
wadzonymi przez MBP Łódź-Górna oraz MBP Łódź-Bałuty.

19 Creative Commons Polska [on-line], [dostęp 21.02.2016]. Dostępny w: http://creativecommons.pl.
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Na swoich stronach internetowych biblioteki nie udostępniały sprawozdań finansowych ani meryto-
rycznych z prowadzonej działalności. Informacje te można było częściowo odnaleźć w BIP20, co jest 
zgodne z profilem biuletynu. Zastanawiający jest natomiast fakt, że badane książnice nie informo-
wały na swoich stronach WWW o liczbie zbiorów czy czytelników. Dane takie znaleziono na stronie 
internetowej WiMBP w Gdańsku, ale w formie raportu rocznego i zestawień z województwa pomor-
skiego. Statystyka biblioteczna jest dobrze rozwinięta i zbierane dane mogłyby posłużyć do promocji 
i szerszego informowania odbiorców o potencjale instytucji i bogactwie oferowanych zbiorów.

DANE KONTAKTOWE INSTYTUCJI

Drugą kategorią, w której wytypowano kryteria oceny, były dane kontaktowe instytucji. To element 
o bardzo dużym znaczeniu z punktu widzenia odbiorców usług bibliotecznych: rzeczywistych i po-
tencjalnych użytkowników, instytucji czy organizacji chcących podjąć z placówką współpracę. Im 
więcej kanałów komunikacji dana biblioteka udostępnia swoim odbiorcom, tym łatwiej jest im pod-
jąć próbę kontaktu, poprzez wybrany, najbardziej dogodny dla nich sposób. Są osoby, które chętniej 
zadzwonią do biblioteki i takie, dla których wygodniejszy będzie kontakt e-mailowy lub poprzez 
komunikator internetowy. Informacje kontaktowe są na tyle ważne, że wszystkie badane instytucje 
stworzyły odrębne podstrony w obrębie witryny, na których zawarto dane kontaktowe.

W tej kategorii każda z ocenianych stron internetowych mogła uzyskać maksymalnie 12 punk-
tów. Wszystkie kryteria spełniała witryna MBP we Wrocławiu, 11 punktów przyznano WiMBP 
w Gdańsku. Wśród książnic łódzkich najwyższą ocenę uzyskała strona internetowa MBP Łódź-
Górna (10 punktów), 7 punktów zdobyła strona MBP Łódź-Polesie, po 6 punktów – MBP Łódź-
Bałuty, MBP Łódź-Śródmieście oraz MBP Łódź-Widzew.

Wszystkie badane biblioteki udostępniły na swojej stronie internetowej adres głównej siedziby in-
stytucji oraz adresy poszczególnych filii i działów. W dwóch przypadkach jest on widoczny w stopce 
strony, co może ułatwiać szybkie znalezienie tej informacji – takie rozwiązanie zastosowały WiMBP 
w Gdańsku oraz MBP we Wrocławiu. Trzy instytucje uzupełniły dane adresowe o mapki dojazdu 
do swojej siedziby oraz do lokalizacji wszystkich placówek w sieci – WiMBP w Gdańsku, MBP we 
Wrocławiu oraz MBP Łódź-Bałuty. Uzupełnienie informacji adresowej o mapę wskazującą dokładne 
położenie budynku jest dobrą praktyką. Jest to rozwiązanie stosowane na szeroką skalę w Internecie 
zarówno przez podmioty komercyjne, jak i non-profit, do którego internauci są przyzwyczajeni – 
warto je stosować, szczególnie że istnieją serwisy umożliwiające korzystanie z ich zasobów w postaci 
dokładnych i aktualizowanych map na wolnych licencjach – np. Open Street Maps21.

Wszystkie badane instytucje podały na swoich witrynach numery telefonów – w tym do siedziby 
głównej, do poszczególnych działów oraz do swoich filii bibliotecznych. Pięć bibliotek dodatkowo 
udostępniło formularze kontaktowe (łódzkie biblioteki na Bałutach, Górnej oraz Polesiu, a także 

20 Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale 4.
21 Open Street Maps [on-line], [dostęp 21.02.2016]. Dostępny w: https://www.openstreetmap.org/.
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WiMBP w Gdańsku i MBP we Wrocławiu). Trzy z nich zróżnicowały w formularzach temat zapyta-
nia, co dodatkowo może wpływać na sprawny przebieg korespondencji (podziału takiego nie miały 
formularze wykorzystywane przez MBP Łódź-Bałuty oraz MBP Łódź-Górna). Tylko jedna z biblio-
tek oferowała formę kontaktu w czasie rzeczywistym – MBP Łódź-Widzew – poprzez komunikator 
internetowy GG (dawniej Gadu Gadu). Numer ten był przypisany do siedziby głównej, ale również 
niektóre filie miały własne komunikatory GG.

Na stronach internetowych w zakładce „Kontakt” lub w widoku głównym, instytucje umieściły rów-
nież ikony mediów społecznościowych, na których miały swoje profile. Portale takie jak Facebook, 
Instagram czy Twitter również umożliwiają nawiązywanie kontaktu – to zagadnienie zostanie sze-
rzej opisane w ostatniej części tego rozdziału. Ikony mediów społecznościowych można było odna-
leźć na pięciu z siedmiu badanych stron internetowych (takiej informacji nie umieściły MBP Łódź-
Bałuty oraz MBP Łódź-Widzew).

UDOSTĘPNIANIE

W kolejnej kategorii wytypowano kryteria związane z udostępnianiem zbiorów i organizacją dostępu 
do różnego typu zasobów. Są to informacje przedstawiające jak w praktyce biblioteka spełnia usta-
wowo nałożone na nią obowiązki, ponieważ biblioteki publiczne powinny umożliwiać skorzystanie 
z kolekcji każdej chętnej osobie22. Poinformowanie na stronie internetowej o możliwości skorzystania 
z oferty jest bardzo ważne tak dla czytelników biblioteki, jak i potencjalnych użytkowników poszu-
kujących dopiero odpowiedniego miejsca, w którym znajdą potrzebne materiały. Przede wszystkim 
istotne są dane podstawowe informujące o godzinach i miejscach dostępności zbiorów oraz o powin-
nościach, jakie musi spełnić każda osoba zamierzająca skorzystać z oferty biblioteki.

W tej kategorii oceniane serwisy mogły uzyskać 8 punktów – tyle przyznano stronom WWW 
WiMBP w Gdańsku oraz MBP we Wrocławiu. Łódzkie biblioteki uzyskały każda po 7 punktów, 
z przedstawionym poniżej zastrzeżeniem.

Łódzkie biblioteki udostępniały na swoich stronach internetowych informacje o godzinach otwar-
cia siedziby głównej, działów oraz wszystkich filii bibliotecznych. Inne, ważne z punktu widzenia 
czytelnika informacje, zamieszczono głównie w regulaminach bibliotek. Dokumenty te z kolei 
często publikowano w zawartości Biuletynu Informacji Publicznej – takie rozwiązanie zastosowały 
MBP Łódź-Bałuty, MBP Łódź-Górna, MBP Łódź-Śródmieście. Podstawowe informacje, takie jak za-
sady zapisu do biblioteki, zasady zapisu do biblioteki osoby niepełnoletniej, skrócone informacje 
o zasadach korzystania ze zbiorów, powinny być natomiast dostępne dla czytelnika w formie bar-
dziej przyjaznej i łatwiejszej w odbiorze niż dokument o charakterze formalno-prawnym, jakim 
jest regulamin.

22 Więcej informacji o powszechnym dostępie oraz publicznym charakterze instytucji znajduje się 
w rozdziale 1.
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Dobrym pomysłem jest zaprezentowanie tych informacji w postaci FAQ23. Rozwiązanie takie, to 
kolejny przykład dobrej praktyki, stosowanej na szeroką skalę w Internecie i nie tylko. Pomaga 
w szybkim odnalezieniu potrzebnych informacji, podanych w łatwej do przyswojenia formie. 
Dodatkowo zastosowanie FAQ może ograniczyć liczbę prostych zapytań spływających do bi-
blioteki drogą elektroniczną, ponieważ odbiorca sam szybko znajdzie potrzebną mu informację. 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na swoich stronach internetowych opublikowały 
WiMBP w Gdańsku oraz MBP we Wrocławiu. FAQ były dostępne z poziomu menu górnego lub 
umieszczone w stopce strony internetowej.

AKTUALNOŚCI

Bardzo ważnymi informacjami z punktu widzenia czytelnika są aktualności – nowe informacje do-
tyczące działalności biblioteki. Mogą to być zapowiedzi wydarzeń, rozpoczynających się projektów 
czy wykazy nowości oraz recenzje zakupionych książek. Takie newsy mogą zainteresować również 
osoby nie będące jeszcze użytkownikami konkretnej placówki czy dziennikarzy z lokalnych me-
diów. Aktualności to na tyle ważna kategoria informacji, że zazwyczaj są publikowane na stronach 
głównych przez różnego rodzaju podmioty.

Badane biblioteki oceniano wg 12 kryteriów, z czego 8 było punktowanych, natomiast pozostałe 
dotyczyły oceny jakościowej. Najwięcej – 8 punktów uzyskała WiMBP w Gdańsku. Sześć punktów 
przyznano serwisowi MBP Łódź-Górna. Pięć punktów uzyskała MBP we Wrocławiu, 4 punkty 
MBP Łódź-Bałuty, a 3 punkty przyznano MBP Łódź-Polesie i MBP Łódź-Śródmieście. MBP 
Łódź-Widzew nie publikowała aktualności na swojej stronie internetowej i nie uzyskała punk-
tów w tej kategorii.

Wszystkie książnice poza MBP Łódź-Widzew w swoich serwisach umieściły aktualności w widoku 
głównym oraz dodatkowo dodały zakładki w menu górnym lub bocznym. Wszystkie prezentowały 
wiadomości dotyczące funkcjonowania biblioteki oraz jej filii. W czterech przypadkach nazwą dla 
bieżących informacji były „Aktualności”, MBP Łódź-Bałuty określiła tę kategorię newsów nazwą 
„Kalendarium imprez otwartych”, a MBP Łódź-Górna w menu górnym umiejscowiła zakładkę 
„Biblioteczne blogi”, która po kliknięciu odsyła do archiwum aktualności (może być to mylące dla 
odwiedzającego). Dodatkowo MBP Łódź-Polesie utworzyła baner „Aktualności z filii”, który kieruje 
na odrębną stronę internetową, będącą swego rodzaju agregatorem newsów z blogów filii biblio-
tecznych na Polesiu.

Tylko trzy biblioteki podawały daty opublikowania aktualności na swoich stronach internetowych 
(MBP Łódź-Bałuty, MBP Łódź-Górna oraz WiMBP w Gdańsku). Brak daty to czynnik utrudnia-
jący nie tylko ocenę częstotliwości dodawania nowych informacji – istotną z punktu widzenia 
tego opracowania –- ale także ocenę aktualności danej informacji przez odbiorcę. Jeżeli w treści sa-
mego ogłoszenia nie ma informacji o czasie (np. dacie wydarzenia, na które zaprasza biblioteka), 

23 FAQ – najczęściej zadawane pytania, z ang. Frequently Asked Questions.
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to bardzo trudno określić, czy dana wiadomość jest jeszcze obowiązująca. Nie wiadomo też, czy 
można uznać taką wiadomość za nową.

Mimo trudności oceniono, że aktualności na stronach internetowych bibliotek pojawiały się regu-
larnie (z widoczną przerwą w wakacje). Najczęściej aktualizowano strony MBP Łódź-Górna oraz 
WiMBP w Gdańsku. Wszystkie biblioteki udostępniały wiadomości podobnego typu – głównie były 
to zapowiedzi wydarzeń, relacje z wydarzeń, informacje o nowościach książkowych i innych, ko-
munikaty o zmianach w funkcjonowaniu – np. czasowa zmiana godzin otwarcia.

Tylko jedna z biblioteka – WiMBP w Gdańsku – dodatkowo, oprócz podania daty dodania informa-
cji, nadawała wiadomościom etykiety określające ich typ, kategorię. Jest to bardzo dobra praktyka, 
umożliwiająca w łatwy sposób odnalezienie przez użytkownika informacji podobnych, do tych, 
które go zainteresowały. Przykładowe kategorie wpisów to „Multimedia”, „Spotkania”, „Warsztaty”, 
„Dla dzieci”. Osoba zainteresowana warsztatami może klikając w tę etykietkę i uzyskać dostęp do 
aktualności tego typu, bez konieczności wertowania licznych innych komunikatów.

Tylko jedna biblioteka umożliwiła komentowanie dodanych na stronie internetowej newsów – 
MBP Łódź-Górna, możliwość ta wymagała logowania. Dwie z badanych książnic zdecydowały się 
na dodanie do aktualności tzw. wtyczek społecznościowych – umożliwiających ocenę przeczytanej 
wiadomości poprzez kliknięcie „lubię to” oraz szybkie udostępnienie informacji na prywatnym 
profilu użytkownika w serwisie społecznościowym. W obu przypadkach były to wtyczki portalu 
Facebook – skorzystały z nich MBP Łódź-Górna oraz WiMBP w Gdańsku.

Ciekawym pomysłem jest też wysyłanie aktualności do odbiorców w formie newslettera. Opcję 
taką na swoich stronach WWW dodały tylko dwie biblioteki: MBP we Wrocławiu oraz WiMBP 
w Gdańsku. „Zapisz się do newslettera” to funkcja bardzo przydatna tak z punktu widzenia biblio-
teki, która poprzez kolejny kanał informacyjny może docierać do swoich odbiorców, jak i dla użyt-
kowników, którzy mogą skorzystać z wygodnego narzędzia i bezpośrednio na swoją pocztę elektro-
niczną otrzymywać informacje z biblioteki. Zapis jest dobrowolny, a czytelnik w każdym momen-
cie może zrezygnować z subskrybcji.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Kolejną kategorią, w której wytypowano zestaw cech do sprawdzenia, były informacje o zbiorach bi-
blioteki publikowane na stronach internetowych. Oceniano zarówno możliwość odnalezienia infor-
macji o charakterze ogólnym, mogących być interesującymi dla potencjalnych użytkowników czy 
partnerów instytucjonalnych, jak i możliwość odnalezienia informacji zawierającej szczegóły oferty 
biblioteki czy możliwość wyszukania potrzebnych materiałów. Dane dotyczące zbiorów są szczegól-
nie ważne, ponieważ dotyczą podstawowej działalności biblioteki, związanej z realizowaniem powie-
rzonych jej zadań społecznych. Biblioteki publiczne mają przede wszystkim gromadzić, opracowy-
wać i udostępniać zbiory oraz informować o nich. Możliwie szeroki opis zasobów na stronach inter-
netowych i dostęp do informacji w formie elektronicznej przyczynia się do realizowania ostatniej 
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z wymienionych funkcji – funkcji informacyjnej, która z upływem czasu staje się coraz ważniejsza. 
Jest to również istotny element upowszechniania i popularyzowania zasobów bibliotecznych, szcze-
gólnie że dostęp do niektórych z nich można coraz częściej uzyskać bez wychodzenia z domu.

W tej kategorii oceniano serwisy wg 9 kryteriów. Maksymalną liczbę 9 punktów uzyskała strona 
internetowa MBP we Wrocławiu. Na 8 punktów oceniono witrynę WiMBP w Gdańsku. Po 6 punk-
tów uzyskały MBP Łódź-Bałuty, MBP Łódź-Polesie, MBP Łódź-Śródmieście. Strona internetowa 
MBP Łódź-Widzew została oceniona na 4 punkty, a MBP Łódź-Górna jedynie na 3 punkty.

Wszystkie biblioteki podawały na swoich stronach internetowych linki do katalogów OPAC, umoż-
liwiających przeszukiwanie zasobów bibliotecznych. Sześć książnic udostępniało instrukcję lub po-
moc dotyczącą korzystania z katalogu, w większości przypadków podpowiedzi były umieszczone 
jako zakładka/plik dostępny w katalogu. Jedynie MBP Łódź-Bałuty nie podawała tego typu infor-
macji w swoich serwisach.

Pięć bibliotek umieściło na stronie internetowej informację ogólną o zbiorach. Pozycje w menu gór-
nym lub bocznym „Zbiory”, „Zbiory biblioteczne” lub informacje na banerach umieściły MBP Łódź-
Bałuty, MBP Łódź-Polesie, MBP Łódź-Śródmieście, MBP we Wrocławiu oraz WiMBP w Gdańsku. 
Sześć bibliotek opisało również zbiory inne niż książkowe, które są dostępne w ich ofercie, w tym za-
soby elektroniczne – takiej informacji zabrakło na stronie internetowej MBP Łódź-Górna.

Tylko cztery z badanych bibliotek publikowały informacje o nowościach, z tego dwie w katalo-
gach – MBP Łódź-Górna oraz WiMBP w Gdańsku, a dwie bezpośrednio poprzez przekierowanie 
ze strony głównej – MBP Łódź-Śródmieście i MBP we Wrocławiu. Dwie biblioteki oferowały rów-
nież możliwość zgłoszenia tytułów do zakupu przez stronę internetową – MBP we Wrocławiu oraz 
WiMBP w Gdańsku. Co ciekawe, tylko jedna biblioteka dodawała opisy książek w swoim serwisie 
– MBP we Wrocławiu – były to krótkie recenzje lub opisy zachęcające do lektury zaczerpnięte ze 
stron wydawców.

Warto zauważyć, że biblioteki promują swoje zbiory, ale także podają linki do stron internetowych 
innych książnic i ich kolekcji – takie odsyłacze umieściło pięć książnic, w tym podając linki do 
zasobów cyfrowych. Informacji takich nie prezentowały MBP Łódź-Śródmieście oraz MBP Łódź-
Widzew (ta druga miała podstronę „Polecamy”, jednak zawierała ona tylko jeden link, stąd nie 
przyznano w tym kryterium punktu).

OFERTA

Oprócz dostępu do swoich zasobów biblioteki oferują również usługi różnego typu. W kolejnej 
kategorii oceniono informacje o ofercie usługowej, kulturalnej i edukacyjnej zawarte na stronach 
internetowych placówek. Do zadań takich mogą należeć np. usługi reprograficzne czy informa-
cyjne, prowadzenie zajęć i warsztatów, organizacja spotkań, wystaw itp. Niektóre z usług mogą być 
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odpłatne zgodnie z zapisami Ustawy o bibliotekach24. Oferta kulturalna i edukacyjna bibliotek jest 
bezpłatna dla uczestników.

W tej kategorii serwisy oceniano wg 8 kryteriów. Maksymalną liczbę punktów przyznano serwi-
sowi MBP we Wrocławiu (8 punktów). Na 7 punktów oceniono witrynę WiMBP w Gdańsku. Po 6 
punktów uzyskały strony internetowe MBP Łódź-Bałuty, MBP Łódź-Śródmieście, MBP Łódź-
Widzew. MBP Łódź-Polesie otrzymała 5 punktów, a witryna MBP Łódź-Górna uzyskała 3 punkty.

Opis oferty na swoich stronach internetowych zawarły wszystkie badane biblioteki poza MBP 
Łódź-Górna. Opis usług z podziałem na filie można było odnaleźć w treści czterech serwisów: MBP 
Łódź-Bałuty, MBP Łódź-Śródmieście, MBP we Wrocławiu oraz WiMBP w Gdańsku. Cenniki usług 
udostępniły wszystkie książnice poza MBP Łódź-Polesie. Opisy usług dla specjalnych grup odbior-
ców – np. osób z niepełnosprawnościami lub osób chorych i starszych – udostępniało na swoich 
stronach internetowych pięć bibliotek. Informacje takie nie zostały odnalezione w serwisach MBP 
Łódź-Bałuty oraz MBP Łódź-Górna.

Cztery książnice udostępniały kalendarze wydarzeń bibliotecznych, w których znajdowały się in-
formacje o nadchodzących terminach spotkań autorskich czy warsztatów – informacje w tej for-
mie można było znaleźć na stronach internetowych: MBP Łódź-Bałuty, MBP Łódź-Górna, MBP 
Łódź-Polesie oraz MBP we Wrocławiu. MBP Łódź-Widzew proponowała tylko wykaz z wydarze-
niami dla seniorów, a w serwisie WiMBP w Gdańsku można było zawęzić aktualności wg zakresu 
chronologicznego.

Badane biblioteki prezentowały na swoich stronach WWW informacje o ofercie kulturalnej i edu-
kacyjnej. Wiadomości o prowadzonych projektach i organizowanych wydarzeniach publikowano 
w odrębnych zakładkach, w kalendariach, w aktualnościach. Tylko trzy biblioteki zdecydowały się na 
wyróżnienie informacji o ofercie dla konkretnych grup wiekowych odbiorców: MBP Łódź-Widzew 
wprowadzając zakładkę „Dla seniorów”, WiMBP w Gdańsku wyróżniając aktualności dla dzieci oraz 
dodatkowo informując o działaniach poszczególnych filii, a także MBP we Wrocławiu, która w naj-
bardziej przejrzysty sposób podzieliła ofertę na kategorie: „Dzieci”, „Młodzież”, „Dorośli”.

AUTOPREZENTACJA

Ostatnią kategorią, w jakiej dokonano oceny witryn bibliotek była autoprezentacja. Sprawdzono, 
czy instytucje na stronach internetowych promują swoją działalność, zbiory i ofertę. Zwracano 
uwagę na to, czy istotne z promocyjnego punktu widzenia treści są wyróżnione, np. poprzez do-
danie banerów, oraz czy dodawane są informacje dotyczące partnerów czy darczyńców bibliotek. 
Takie rozwiązanie jak baner jest powszechnie stosowane w Internecie w celu wyróżnienia i zwróce-
nia uwagi odbiorcy na te treści, które w danym momencie są najważniejsze, najbardziej aktualne.

24 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. [on-line] 1997, nr 85, poz. 539 z późn. zm. [dostęp 
17.07.2015]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970850539.
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W tej kategorii oceniano biblioteki wg 10 kryteriów. Siedem punktów uzyskała strona internetowa 
MBP we Wrocławiu, sześć przyznano WiMBP w Gdańsku. Wśród stron internetowych łódzkich 
książnic na 5 punktów oceniono stronę MBP Łódź-Górna, po 4 punkty zdobyły MBP Łódź-Bałuty, 
MBP Łódź-Polesie, MBP Łódź-Śródmieście. Najmniej kryteriów spełniała witryna MBP Łódź-
Widzew (3 punkty).

Banery reklamujące działalność biblioteki na swoich stronach internetowych umieściły trzy z badanych 
instytucji: MBP Łódź-Górna, MBP we Wrocławiu oraz WiMBP w Gdańsku. Tylko w jednym przypadku 
baner promował zbiory biblioteczne (MBP we Wrocławiu zachęcała w ten sposób do korzystania z e-bo-
oków). W pozostałych przypadkach banery reklamowały wydarzenia i ofertę bibliotek.

Wszystkie z badanych bibliotek na swoich stronach internetowych umieszczały logotypy partne-
rów, zaznaczając w ten sposób również swoją aktywność przejawiającą się we współpracy z innymi 
podmiotami. Informacje te pojawiały się na stronach głównych lub na poszczególnych podstronach 
dotyczących podejmowanych działań. Wszystkie biblioteki udostępniały również informacje o re-
alizowanych projektach i grantach, z których otrzymały dofinansowanie wraz z logotypami orga-
nizacji wspierających. Jest to zgodne z wymogami stawianymi przez większość grantodawców, któ-
rzy przekazując środki finansowe, proszą o informowanie o ich wkładzie w realizowane działania.

Tylko jedna biblioteka – MBP we Wrocławiu – opublikowała na swojej stronie internetowej za-
proszenie do współpracy. Jego treść jest kierowana do organizacji, ale też do użytkowników, któ-
rzy mogą np. zaproponować zrealizowanie swojego pomysłu czy podjąć się pracy w charakterze 
wolontariusza. Dwie biblioteki opublikowały również prośby o wsparcie finansowe oraz przeka-
zywanie darów. Takie apele umieściły MBP we Wrocławiu oraz WiMBP w Gdańsku. Na żadnej 
stronie internetowej nie odnaleziono jednak informacji o darczyńcach i podziękowań dla nich. 
Żadna z bibliotek nie udostępniła swoich publikacji, broszur, książeczek, ulotek. Należy zauwa-
żyć, że jest możliwe, iż materiały takie nie powstawały w poszczególnych książnicach. Jednak 
te, w których tworzyło się publikacje drukowane, nie publikowały ich on-line, co mogłoby się 
przyczynić do szerszego oddziaływania opracowanych materiałów. Żadna z bibliotek nie publi-
kowała również informacji dla mediów.

Można uznać, że wszystkie strony internetowe miały spójną oprawę graficzną. Wybraną kolo-
rystykę oraz krój czcionki stosowano w serwisach konsekwentnie. Jednak wygląd stron interne-
towych bibliotek wymaga poprawy. Szata graficzna oraz układ treści są spójne, ale nie przystają 
do współczesnych trendów. Treści umieszczane w aktualnościach czy banery reklamowe i inne 
elementy graficzne nie zawsze są tworzone w jednym stylu estetycznym i często różnią się swoją 
formą od szaty graficznej samego serwisu. Nie dotyczy to serwisów MBP we Wrocławiu oraz 
WiMBP w Gdańsku, są to strony powstałe stosunkowo niedawno i można uznać je za najlepsze 
pod względem estetyki. WiMBP zmieniała layout swojego serwisu w 2015 r. i jest to najbardziej 
nowoczesna i zgodna z trendami witryna. Natomiast serwis MBP we Wrocławiu jest bogatszy 
w zakresie zawartości treściowej. Na uwagę zasługuje również fakt bardzo spójnej identyfikacji 
wizualnej prezentowanej na stronach MBP we Wrocławiu oraz WiMBP w Gdańsku. Nie ulega 
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wątpliwości, że tak przemyślana i konsekwentnie stosowana linia estetyczna obu bibliotek, jest 
wynikiem osadzenia w strukturze organizacyjnej działów promocji25.

PUNKTACJA OGÓLNA BADANIA ZAWARTOŚCI SERWISÓW WWW

Najwięcej kryteriów – 62 – spełniała strona internetowa WiMBP w Gdańsku, na drugim miejscu, 
z wynikiem 61 punktów, znalazła się witryna MBP we Wrocławiu. Serwisy łódzkich książnic wypa-
dły zdecydowanie gorzej i uzyskały kolejno:

 ▪ MBP Łódź-Śródmieście – 44 punkty,

 ▪ MBP Łódź-Górna – 43 punkty,

 ▪ MBP Łódź-Bałuty – 42 punkty,

 ▪ MBP Łódź-Polesie – 42 punkty,

 ▪ MBP Łódź-Widzew – 39 punktów.

Punktacja serwisów łódzkich książnic jest bardzo wyrównana, ale odbiega znacznie zarówno 
od liczby możliwych do uzyskania punktów (72), jak i od liczby punktów uzyskanych przez 
biblioteki z Gdańska (62) i Wrocławia (61). Niewielkie różnice w obrębie Łodzi pokazują, że 
biblioteki te prezentowały podobny poziom serwisów internetowych. Warto jednak wyróżnić 
stronę WWW, która uzyskała najwięcej punktów, prowadzoną przez MBP Łódź-Śródmieście. 
To najlepsza z łódzkich witryn poddanych badaniu, reprezentująca również najbardziej 
spójną szatę graficzną i czytelny sposób przekazywania informacji. Warto również zwrócić 
uwagę na stronę internetową MBP Łódź-Polesie ze względu na jej dostosowanie do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.

Tab. 1. Ocena stron internetowych wg kategorii.

Maksymalna
liczba punktów

MBP 
Łódź-
Bałuty

MBP 
Łódź-
Górna

MBP 
Łódź-

Polesie

MBP Łódź-
Śródmieście

MBP 
Łódź-

Widzew

WiMBP 
w Gdańsku

MBP we 
Wrocławiu

Identyfikacja 
instytucji

16 10 8 10 12 13 15 13

Dane kontaktowe 12 6 10 7 6 6 11 12

Udostępnianie 8 7 7 7 7 7 8 8

Aktualności 9 4 6 3 3 0 7 4

Zbiory 9 5 3 6 6 4 8 9

Oferta 8 6 4 5 6 6 7 8

Autopromocja 10 4 5 4 4 3 6 7

SUMA 72 42 43 42 44 39 62 61

Źródło: Opracowanie własne.

25 Więcej na ten temat można przeczytać w części 2, w rozdziale 2.
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KOMUNIKACJA E-MAILOWA

Niezwykle ważnym kanałem komunikacji i przekazywania informacji jest poczta elektroniczna. 
Daje ona możliwości porozumiewania się zdalnie, szybko i tanio, a według regularnych badań 
„Diagnoza Społeczna” zastosowanie Internetu do celów komunikacyjnych rośnie. W 2015 r. aż 42 
% badanych Polaków zadeklarowało, że regularnie korzysta z poczty elektronicznej26.

Komunikacja poprzez e-mail jest sposobem porozumiewania się, który można zaliczyć do komuni-
kacji symetrycznej27 typu korespondencyjnego28. Proces ten ma także charakter komunikacji inte-
raktywnej29 – biorą w nim udział co najmniej dwie osoby, wchodzące ze sobą w interakcję. Nadawca 
komunikatu zwraca się bezpośrednio do odbiorcy i oczekuje odpowiedzi. Wymiana informacji na-
tomiast zachodzi w sposób asymetryczny – komunikacja nie odbywa się w czasie rzeczywistym, 
a sprzężenie zwrotne jest opóźnione.

Ważnym zagadnieniem jest czas przekazania odpowiedzi na wiadomość wysłaną pocztą elektro-
niczną. Przyjęło się, że na e-mail należy odpowiedzieć w ciągu 48 h. Przekroczenie tego terminu 
może powodować u nadawcy obawy, że wiadomość nie dotarła lub została przeoczona czy zigno-
rowana. Wyjątek stanowią sytuacje wymagające, ze względu na charakter załatwianej sprawy, dłuż-
szego czasu na odpowiedź30.

Małgorzata Marcjanik uważa, że forma gatunkowa listu elektronicznego jeszcze ostatecznie się nie 
ukształtowała, ponieważ nawiązuje do dwóch odmiennych wzorców – listu tradycyjnego oraz roz-
mowy telefonicznej. Z tego powodu komunikacja za pośrednictwem e-maila stwarza pewne trudno-
ści w używaniu zwrotów grzecznościowych. Inne problemy dotyczą często popełnianych drobnych 
błędów, będących wynikiem szybkiego pisania (np. brak polskich znaków czy interpunkcji), nad-
używania emotikonów oraz akronimów31, braku podpisu pod wiadomością32.

26 CZAPIŃSKI, J., PANEK, T. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport [on-line]. 
Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2015 [dostęp 21.02.2016]. Dostępny w: http://www.diagnoza.
com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf.
27 Role nadawcy i odbiorcy są równorzędne i wymienne, zachodzi możliwość wyboru roli, zachodzą 
interakcje i można mówić o komunikacji interpersonalnej. Zob. ŁĘŚKI, Z., WIECZOREK, Z. Internet – 
informacja czy relacja? W: SOKOŁOWSKI, M. Oblicza Internetu. Elbląg: Instytut Informatyki Stosowanej 
PWSZ w Elblągu, 2004, s. 58.
28 Typ ten jest reprezentowany przez kanały komunikacyjne oparte na liście elektronicznym (np. 
korespondencja e-mailowa, listy dyskusyjne). Zob. GRZENIA, J. dz. cyt., s. 43.
29 Zob. MURRAY, P.J. What Is CMC? Computer Mediated Communication Magazine [on-line] 1997, Vol. 4, nr 1 
[dostęp 21.02.2016]. Dostępny w: http://www.december.com/cmc/mag/1997/jan/murwhat.html; MURRAY, 
P.J. Forms or types of CMC. Computer Mediated Communication Magazine [on-line] 1997, Vol. 4, nr 1 [dostęp 
21.02.2016]. Dostępny w: http://www.december.com/cmc/mag/1997/jan/murforms.html.
30 MARCJANIK, M. Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u. Warszawa: PWN, 2009, s. 101.
31 Akronim – skrótowiec pochodzący najczęściej od angielskich sformułowań, np. IMO – in my opinion, 
w języku polskim – moim zdaniem. Zob. ŁĘŚKI, Z., WIECZOREK, Z. dz. cyt., s. 59.
32 Zob. MARCJANIK, M. Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: PWN, 2008, s. 70-76.
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W korespondencji pomiędzy bibliotekarzami a czytelnikami najczęściej pojawiają się następujące 
typy wiadomości33:

 ▪ odpowiedzi za zadawane pytania,

 ▪ przypomnienia o terminie zwrotu wypożyczonych książek (mogą być to także wiadomości auto-
matyczne, niewysyłane bezpośrednio przez bibliotekarza),

 ▪ informacje o nowościach,

 ▪ kolejne numery biuletynu (czy newslettera).

Małgorzata Kisilowska podkreśla, że każda forma kontaktu pośredniego w obsłudze czytelnika, aby 
była efektywna, musi spełniać podstawowe oczekiwania użytkownika, takie jak:

 ▪ krótki czas oczekiwania na odpowiedź (bądź zapowiedź przygotowania odpowiedzi merytorycz-
nej, czyli poinformowanie kiedy zostanie wysłana właściwa odpowiedź),

 ▪ profesjonalne reagowanie na uwagi i skargi,

 ▪ czytelność i zrozumiałość tekstu z punktu widzenia użytkownika, a więc osoby, która nie jest zo-
rientowana w praktyce bibliotecznej i fachowym słownictwie34.

Ważne jest również to, że czytelnik nie musi, a nawet nie powinien wiedzieć, jaką drogę pokonuje jego 
wiadomość wewnątrz instytucji. Z punktu widzenia użytkownika wysyłającego zapytanie nie jest istotne, 
który dział odpowiada na jego zapytanie i jakie czynniki wewnątrz instytucjonalne mogą wpływać na 
czas przygotowania i przesłania odpowiedzi. Nie powinien wiedzieć, że jego wiadomość „czeka w ko-
lejce” lub też została przekazana innemu bibliotekarzowi. Użytkownika interesuje jedynie efekt – uzy-
skanie odpowiedzi, która zaspokoi konkretną potrzebę informacyjną. Zatem nadrzędnym celem biblio-
tekarza powinno być możliwie szybkie jej wysłanie (bądź, jak zasugerowano powyżej, określenie czasu 
oczekiwania w krótkiej informacji zwrotnej).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ten rodzaj komunikowania się ma zazwyczaj charakter komunikowa-
nia informacyjnego (a zdecydowanie rzadziej perswazyjnego35). Podstawowym celem jest wytworzenie wza-
jemnego porozumienia i zrozumienia między uczestnikami procesu, dzielenie się wiedzą, wyjaśnianie i instruktaż, 
przy założeniu, że nadawca nie ma żadnych intencji wpływania na postawy i zachowania odbiorców. (…) wykorzy-
stane w nim dane, wiedza, fakty, opinie są zaprezentowane w sposób neutralny, rzeczowy i obiektywny36. Dlatego 
zarówno jakość merytoryczna odpowiedzi, jak i forma w jakiej zostanie ona przekazana, to bardzo 
istotne kwestie. Efektywność komunikowania informacyjnego zależy od kilku czynników37:

 ▪ Kreatywności – takie elementy jak forma i sposób prezentacji treści, przedstawianie alternatyw, 
mają znaczenie dla jakości informacji. W przypadku komunikacji bibliotekarza z czytelnikiem cecha 

33 KISILOWSKA, M. dz. cyt., s. 85.
34 Tamże, s. 83-84.
35 Perswazyjne – odnoszące się do perswazji, mające dowieść czegoś, wyjaśnić coś komuś, najczęściej przy 
jednoczesnym zachęceniu kogoś do czegoś. Zob. Słownik Języka Polskiego [on-line], [dostęp 21.02.2016]. 
Dostępny w: http://sjp.pl/.
36 DOBEK-OSTROWSKA, B. Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: PWN, 2007, s. 83-84.
37 Tamże, s. 84-85.
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ta determinuje wygląd komunikatu czy środków użyte przez pracownika biblioteki. Od tego zależy, 
w jaki sposób zaprezentowane informacje odbierze czytelnik, czy będą one zrozumiałe i atrakcyjne.

 ▪ Wiarygodności – nadawca musi być wiarygodny, a informacja prawdziwa. Wiarygodność jednostki 
buduje się na wiedzy i doświadczeniu, autorytecie, intencjach, osobowości. Wiarygodność biblioteka-
rza jest budowana w oparciu o społeczne pojmowanie instytucji biblioteki oraz jej prestiżu, ale także 
w oparciu o renomę konkretnej książnicy, w której jest zatrudniony.

 ▪ Nowości informacji – odbiorcy chętniej poświęcają uwagę informacjom nowym. W komunikacji 
bibliotekarza z czytelnikiem niezwykle ważną kwestią jest aktualność przekazywanych informacji.

 ▪ Doniosłości informacji – to cecha, która odnosi się do potrzeby zgłębienia wiedzy oraz do psycho-
logicznego postrzegania elementów istotnych dla konkretnego odbiorcy. Doniosły charakter, jako 
cecha przekazu informacyjnego, to subiektywny punkt widzenia użytkowników (różne treści będą 
z innych powodów ważne dla różnych czytelników). Z punktu widzenia bibliotekarza istotne jest bar-
dzo dobre rozpoznanie potrzeb informacyjnych użytkowników.

 ▪ Położenia nacisku na informację – nadawca, podkreślając większą wagę pewnych informacji, sytu-
uje je wyżej od innych, mniej istotnych, nadaje im wyższą rangę i w ten sposób wskazuje odbiorcy, co 
jest istotne. W tym wypadku również ważną kwestią jest odpowiednie rozpoznanie potrzeb informa-
cyjnych użytkowników i zaplanowanie przekazu, tak by elementy wskazane jako ważniejsze pokry-
wały się z tym, co czytelnik mógłby uznać za doniosłą informację.

 ▪ Wykorzystania pomocy wizualnych – wzmacnianie przekazu za pomocą odpowiednich środków 
wizualnych (tabele, wykresy, rysunki) powinno być uzasadnione, a celem powinno być ułatwienie 
prezentacji treści, a także zrozumienia ich przez odbiorcę. W komunikacji bibliotekarza z czytel-
nikiem należy ściśle trzymać się tych zasad, tj. stosować materiały wizualne wyłącznie, aby pomóc 
czytelnikowi w recepcji przekazywanych informacji.

BADANIA KOMUNIKACJI  ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM 
E-MAILI

W łódzkich miejskich bibliotekach publicznych przeprowadzono badanie komunikacji e-ma-
ilowej, którego celem była ocena komunikowania się instytucji z otoczeniem za pośrednic-
twem poczty elektronicznej. Badanie zaplanowano jako kontynuację i rozwinięcie badań me-
todą „tajemniczego klienta” przeprowadzonych w bibliotekach38.

Do poszczególnych placówek wysłano dwa e-maile z fikcyjnych skrzynek poczty elektronicz-
nej, założonych w celu przeprowadzenia badań. Wysyłka wiadomości, stylizowanych na za-
pytania odbiorców oferty bibliotek, nastąpiła pod koniec października 2015 r. Pierwsza z wy-
słanych wiadomości dotyczyła możliwości zapisu osoby niezameldowanej w Łodzi. W drugiej 
nadawca pytał o godziny otwarcia biblioteki. Komunikaty zostały wysłane do wszystkich MBP 
wraz z ich filiami wytypowanymi do badania metodą „tajemniczy klient”. Podczas oceniania 
odpowiedzi nie sprawdzano prawdziwości podawanych informacji, skupiono się na stwier-
dzeniu, czy dana biblioteka udziela informacji i w jaki sposób. Zagadnienie zapisu osoby 

38 Więcej o badaniach metodą „tajemniczy klient” można przeczytać w części 3.



19

niezameldowanej zostało sprawdzone poprzez audyt telefoniczny, zagadnienie godzin otwar-
cia opisano w analizie dostępności bibliotek39.

Łącznie na 158 wysłanych maili uzyskano 110 odpowiedzi. Oznacza to, że aż w co trzecim przy-
padku nadawca nie uzyskał odpowiedzi (30,4%). Pracownicy MBP Łódź-Bałuty nie odpowiedzieli 
na 13 wysłanych wiadomości (wysłano 38 maili, otrzymano 25 odpowiedzi). Podobny wynik 
uzyskano podczas badania MBP Łódź-Górna – na 30 wysłanych wiadomości uzyskano 19 odpo-
wiedzi, nie uzyskano 11. Na 10 maili nie odpisali pracownicy MBP Łódź-Polesie (wysłano 36 za-
pytań, uzyskano 26 odpowiedzi), w przypadku MBP Łódź-Śródmieście uzyskano 20 odpowiedzi, 
choć wysłano 28 zapytań. Pracownicy MBP Łódź-Widzew odpisali na 20 z 26 zapytań.

Na jedno, z dwóch wysłanych zapytań, nie odpowiedziały:

 ▪ MBP Łódź-Bałuty – filie nr 1, 4, 17, 28,

 ▪ MBP Łódź-Górna – filie nr 2 i 6,

 ▪ MBP Łódź-Polesie – Dział Udostępniania oraz filie nr 1, 2, 8, 10, 12, 15, 18,

 ▪ MBP Łódź-Śródmieście – Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji oraz filia nr 6,

 ▪ MBP Łódź-Widzew – Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji oraz Oddział 
dla Dzieci, filie nr 5 i 6.

Na żadną wiadomość nie odpowiedziały:

 ▪ MBP Łódź-Bałuty – filie nr 7, 12, 22, 25,

 ▪ MBP Łódź-Górna – Dział Informacji Naukowej, filie nr 1, 16, 17,

 ▪ MBP Łódź-Polesie – filia nr 13,

 ▪ MBP Łódź-Śródmieście – Dział Informacyjno-Bibliograficzny oraz filie nr 4 i 8,

 ▪ MBP Łódź-Widzew – filia nr 1.

Otrzymane w odpowiedzi wiadomości poddano ocenie. Do analizy zebranego materiału zastoso-
wano formularz oceny jakościowej40 według czterech wytypowanych cech, które wpływają na jakość 
komunikatów i efektywność procesu komunikowania:

 ▪ czas odpowiedzi na zapytanie,

 ▪ poziom merytoryczny wiadomości,

 ▪ forma graficzna wiadomości,

 ▪ forma językowa wiadomości.

39 Więcej na temat audytu telefonicznego oraz dostępności bibliotek i godzin otwarcia można przeczytać 
w części 1, w rozdziale 1.
40 Formularz stworzony na potrzeby badań własnych autorki, przeprowadzonych w 2012 r. w bibliotekach 
uczelnianych. Zob. MILEWSKA, P. Błędy w komunikacji. Komunikacja e-mailowa w polskich bibliotekach 
uczelnianych [on-line], [dostęp 21.02.2016]. Dostępny w : http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/
bitstream/handle/11089/5351/Milewska_P.-Bledy-w-komunikacji.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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Wskazane powyżej cechy poddano ocenie zgodnie z system punktowania, który opisano w tabeli 1. 
Punkty przypisywane wiadomościom wpisywano do bazy zawierającej informacje o badanych bi-
bliotekach. Każda z placówek mogła otrzymać osiem ocen – po cztery za każdą przesłaną e-mailem 
odpowiedź (do każdej biblioteki wysłano dwa zapytania, każda odpowiedź była oceniana wg czte-
rech cech). Placówki mogły uzyskać łączną sumę punktów mieszczącą się w zakresie od -8 do +10 
(od - 4 do +5 za każdy e-mail). W ten sposób powstał ranking bibliotek, w którym na pierwszych 
miejscach znalazły się te placówki, których sposób komunikowania się on-line można uznać za do-
brą praktykę, a na ostatnich – biblioteki popełniające błędy w komunikacji internetowej.

Tab. 2. Skala ocen.

Punktacja
Cecha

2 1 0 -1 -4

czas odpowiedzi 
na zapytanie

odpowiedź tego 
samego dnia

odpowiedź dzień 
później

odpowiedź dwa 
dni później

odpowiedź trzy 
lub więcej dni 

później
brak odpowiedzi

poziom me-
rytoryczny 
odpowiedzi

X

bardzo dobry wystarczający niewystarczający

X

wiadomość 
zawiera pełną 

i poprawną 
odpowiedź na 

zadane pytanie 
oraz informacje 

dodatkowe

wiadomość za-
wiera poprawną 
odpowiedź na 

zadane pytanie

wiadomość nie 
zawiera odpo-

wiedzi na zadane 
pytanie

forma graficzna 
wiadomości

X

bardzo dobra wystarczająca niewystarczająca

X

wiadomość za-
wiera informacje 
w formie graficz-
nej ułatwiającej 

ich zrozumienie, 
wygląda schludnie

wiadomość nie 
zawiera elemen-
tów graficznych, 

wygląda schludnie

wiadomość nie 
wygląda schludnie

forma językowa 
wiadomości

X

bardzo dobra wystarczająca niewystarczająca

X

wiadomość 
zawiera zwroty 
grzecznościowe 
(w tym zwrot do 
adresata i poże-
gnanie), jest na-

pisana poprawną 
polszczyzną (ze 
znakami diakry-
tycznymi oraz 

interpunkcyjnymi)

wiadomość nie 
zawiera zwrotów 

grzecznościowych 
lub zawiera nie-
które, jest napi-
sana poprawną 

polszczyzną 
(dopuszczalne ite-
rówki i brak nie-
których znaków 

interpunkcyjnych)

wiadomość 
napisana jest 

niepoprawną pol-
szczyzną, zawiera 

błędy (ortogra-
ficzne, rażąca 

liczba literówek, 
brak większośći 

znaków diakryty-
czych i interpunk-

cyjnych)

Źródło: Opracowanie własne.
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W skali od -8 do +10 punktów, biblioteki uzyskały średnią na poziomie:

 ▪ MBP Łódź-Bałuty – 2,21,

 ▪ MBP Łódź-Górna – 1,07,

 ▪ MBP Łódź-Polesie – 3,33,

 ▪ MBP Łódź-Śródmieście – 2,43,

 ▪ MBP Łódź-Widzew – 3,15.

Tab. 3. Oceny uzyskane łącznie przez MBP w Łodzi.

Punktacja

Czas odpowiedzi
Poziom merytoryczny 

odpowiedzi
Forma graficzna 

odpowiedzi
Forma językowa 

odpowiedzi

Liczba 
odpowiedzi

Procent
Liczba 

odpowiedzi
Procent

Liczba 
odpowiedzi

Procent
Liczba 

odpowiedzi
Procent

2 102 64,56 0 0 0

1 5 3,16 47 42,73 0 0,00 86 78,18

0 0 0,00 59 53,64 105 95,45 23 20,91

-1 3 1,90 4 3,64 5 4,55 1 0,91

-4 48 30,38 0 0 0

SUMA 158 100,00 110 100,00 110 100,00 110 100,00

Źródło: Opracowanie własne.

CZAS UZYSKANIA ODPOWIEDZI

Według przytaczanych źródeł, dotyczących komunikacji internetowej, nie powinno się odpowia-
dać na e-mail później niż jeden dzień po jego otrzymaniu. Na potrzeby niniejszego opracowania 
uznano, że zadowalające dla czytelnika będzie również uzyskanie informacji zwrotnej do dwóch 
dni po wysłaniu zapytania.

W tej kategorii biblioteki aż w 102 przypadkach odpowiedziały na wysłaną wiadomość tego sa-
mego dnia i uzyskały po 2 punkty za każdy wysłany w tym czasie e-mail. Natomiast 48 razy uzy-
skały wynik -4 punkty (ponieważ nie odpowiedziały na wiadomość). Pięć odpowiedzi uzyskało po 
1 punkcie, a trzy -1. Wyniki są zastanawiające. Z jednej strony 30% zapytań pozostało bez odpo-
wiedzi, a z drugiej strony – jeśli już biblioteka odpowiadała, to w zdecydowanej większości wypad-
ków zrobiła to tego samego dnia, którego wpłynęło zapytanie. Szczególnie dziwi natomiast fakt, że 
w przypadku filii, które nie odpowiedziały na jedną z wiadomości, aż 13 z nich na drugą odpowie-
działo właśnie tego samego dnia.

Najwięcej najwyższych ocen (2 punkty) uzyskała MBP Łódź-Widzew – odpowiedzi udzielone tego 
samego dnia stanowiły 77%. Co ciekawe biblioteka ta nie uzyskała żadnych innych ocen niż +2 i -4 
punkty, a zatem nie udzieliła odpowiedzi na 23% zapytań, a na pozostałe odpowiedziała tego sa-
mego dnia, którego zostały wysłane. Najwięcej ocen negatywnych (-4 punkty) uzyskała MBP Łódź-
Górna. Pracownicy tej książnicy nie udzielili odpowiedzi na blisko 37% zapytań.
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POZIOM MERYTORYCZNY ODPOWIEDZI

Oceniając poziom merytoryczny odpowiedzi kierowano się subiektywną oceną. Wykorzystano do-
świadczenia własne wynikające z warsztatu pracy bibliotekarza, a także z bycia użytkownikiem bi-
bliotek i otrzymywania odpowiedzi na własne zapytania. Brano pod uwagę cechy wpływające na 
efektywność komunikowania informacyjnego, np. położenie nacisku na informację, jej aktualność. 
Głównym elementem było stwierdzenie, czy oceniana wiadomość zawiera konkretną i rzeczową 
odpowiedź na wysłane zapytanie.

Z otrzymanych 110 odpowiedzi 47 zostało ocenionych na 1 punkt (43%). Oznacza to wysoki po-
ziom merytoryczny odpowiedzi. To e-maile przygotowane z należytym zaangażowaniem, zawiera-
jące pełną odpowiedź na zadane pytanie oraz informacje uzupełniające. Za wartość dodaną uznano 
np. przesłanie linku z komentarzem – np. „więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: 
adres WWW”. Odpowiedzi ocenione „bardzo dobrze” zawierały również szczegółowe wyjaśnienia, 
instrukcje krok po kroku co czytelnik powinien zrobić, co miało szczególne znaczenie w przy-
padku zapytania o możliwość zapisu do biblioteki.

Najczęstszym błędem powodującym uzyskanie -1 punktów był brak odpowiedzi na zadane pyta-
nie. Czytelnik wysyłający wiadomość do biblioteki, oczekuje odpowiedzi na konkretne, zadane py-
tanie, chce uzyskać interesujące go informacje. Odpowiedź na pytanie o godziny otwarcia biblio-
teki powinna zawierać rozpiskę z godzinami otwarcia, tymczasem niektórzy pracownicy bibliotek 
odpowiadali: informacja ta jest na stronie internetowej biblioteki. Taki komunikat stanowi odpowiedź 
na pytanie “gdzie znajdę informację o godzinach otwarcia” a nie na zapytanie użyte w badaniach. 
Podobnie w przypadku zapytania o możliwość zapisania się do biblioteki osoby niezameldowanej 
w Łodzi. Za błędne uznano odpowiedzi zawierające informację: jest to w regulaminie.

Ze 110 odpowiedzi, aż 60 uzyskało 0 punktów, przy czym należy pamiętać, że 0 to ocena pozy-
tywna, oznaczająca że poziom odpowiedzi jest wystarczający. Za poprawne uznano 55% e-mail. 
Tylko trzy otrzymane wiadomości dostały po -1 punkcie. Oznacza to, że nie zawierały odpowiedzi 
na zapytanie. Najwięcej odpowiedzi ocenionych na +1 punkt wysłała MBP Łódź-Górna (58%).

FORMA GRAFICZNA ODPOWIEDZI

Oceniając formę graficzną odpowiedzi kierowano się subiektywną oceną. Brano pod uwagę wygląd 
e-maila oraz zastosowanie zasad netykiety. Na ocenę miały wpływ sposób prezentacji treści oraz 
użycie pomocy wizualnych. Zwrócono również uwagę na ogólne wrażenie, jakie sprawiała kon-
kretna wiadomość (schludna, niechlujna, przeładowana, nieczytelna itp.).

Wśród otrzymanych listów elektronicznych znalazło się 105 takich, którym przyznano 0 punk-
tów. E-maile te cechował bardzo schludny układ treści oraz przejrzystość zapisu wiadomości, które 
biblioteka przekazywała w odpowiedzi. Za niepoprawne uznano 5 informacji zwrotnych, uzyskały 
one po -1 punkt.
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Za dobrą praktykę należy uznać zastosowanie punktorów w odpowiedziach dotyczących godzin 
otwarcia biblioteki czy zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy poszczególnymi wierszami 
z różnymi informacjami. Bibliotekarze nie stosowali środków wizualnych w wiadomościach. To 
również dobra praktyka, ponieważ w korespondencji elektronicznej niezwykle rzadko potrzebne 
jest zwizualizowanie informacji np. w sposób graficzny. Takie rozwiązania stosuje się przy wysyła-
niu informacji o charakterze persfazyjnym, np. będą uzasadnionymi materiałami obrazującymi in-
formacje przesyłane newsletterem, natomiast w badaniu dotyczących komunikacji informacyjnej 
brak elementów wizualnych należy uznać za poprawne zachowanie.

FORMA JĘZYKOWA ODPOWIEDZI

Formę językową odpowiedzi oceniano biorąc pod uwagę poprawność językową oraz grzeczność 
językową. Na ocenę wpływ miało również stosowanie się do zasad netykiety. Aż 80% wiadomości 
uzyskało w tej kategorii +1 punkt. Zdecydowana większość e-maili spełniała wysokie standardy po-
prawności językowej oraz była zgodna z zasadami grzeczności językowej i netykiety. Pozostałe 20% 
wiadomości uzyskało 0 punktów, żadna nie została oceniona negatywnie (-1 punkt). Najwięcej wia-
domości ocenionych na +1 punkt wysłała MBP Łódź-Polesie – aż 92%. Pozostałe e-maile uzyskane 
w odpowiedzi na zapytanie skierowane do tej biblioteki uzyskały 0 punktów.

Fakt utrzymywania wysokiej kultury korespondencji jest bardzo zadowalający. Biblioteki koja-
rzone głównie jako miejsca popularyzacji słowa pisanego i kultywowania tradycji piśmienniczych 
powinny szczególnie dbać o jakość swoich wypowiedzi.

Najczęściej popełnianymi błędami były: brak podpisu oraz/lub zwrotu do adresata. E-maile zaczy-
nano od zwrotów bezosobowych „Witam”, „Dzień dobry”, rzadziej od zwrotu do adresata, takiego 
jak „Szanowny Panie”. Wynika to z mniej formalnego charakteru korespondencji elektronicznej. 
Wiadomości często kończyły się zwrotem „Pozdrawiam”, „Zapraszamy”, rzadziej „Z poważaniem”. 
Problemem był brak podpisu, występujący w bardzo wielu e-mailach. Niektórzy bibliotekarze pod-
pisywali korespondencję jako „Kierownik” czy swoimi inicjałami. Dobrą praktyką jest podpisywa-
nie się własnym imieniem i nazwiskiem, szczególnie w przypadku placówek, w których pracuje 
więcej niż jedna osoba, tak by czytelnik wiedział z kim się komunikuje i np. mógł się powołać na 
wiadomość od konkretnej osoby. Zauważono również literówki oraz brak znaków interpunkcyj-
nych wynikające najprawdopodobniej z pośpiechu.
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TABELE Z PUNKTACJĄ

Poniżej zamieszczono tabele z punktami przyznanymi podczas badania we wszystkich kryteriach 
z podziałem na biblioteki.

Tab. 4. Oceny uzyskane przez MBP Łódź-Bałuty.

Punktacja

Czas odpowiedzi
Poziom merytoryczny 

odpowiedzi
Forma graficzna 

odpowiedzi
Forma językowa 

odpowiedzi

Liczba 
odpowiedzi

Procent
Liczba 

odpowiedzi
Procent

Liczba 
odpowiedzi

Procent
Liczba 

odpowiedzi
Procent

2 23 60,53

1 1 2,63 11 44,00 0 0,00 22 88,00

0 0 0,00 14 56,00 24 96,00 3 12,00

-1 1 2,63 0 0,00 1 4,00 0 0,00

-4 13 34,21

SUMA 38 100,00 25 100,00 25 100,00 25 100,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 5. Oceny uzyskane przez MBP Łódź-Górna.

Punktacja

Czas odpowiedzi
Poziom merytoryczny 

odpowiedzi
Forma graficzna 

odpowiedzi
Forma językowa 

odpowiedzi

Liczba 
odpowiedzi

Procent
Liczba 

odpowiedzi
Procent

Liczba 
odpowiedzi

Procent
Liczba 

odpowiedzi
Procent

2 15 50,00

1 2 6,67 11 57,89 0 0,00 12 63,16

0 0 0,00 7 36,84 19 100,00 7 36,84

-1 2 6,67 1 5,26 0 0,00 0 0,00

-4 11 36,67

SUMA 30 100,00 19 100,00 19 100,00 19 100,00

Źródło: Opracowanie własne.
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Tab. 6. Oceny uzyskane przez MBP Łódź-Polesie.

Punktacja

Czas odpowiedzi
Poziom merytoryczny 

odpowiedzi
Forma graficzna 

odpowiedzi
Forma językowa 

odpowiedzi

Liczba 
odpowiedzi

Procent
Liczba 

odpowiedzi
Procent

Liczba 
odpowiedzi

Procent
Liczba 

odpowiedzi
Procent

2 24 66,67

1 2 5,56 11 42,31 0 0,00 24 92,31

0 0 0,00 14 53,85 25 96,15 2 7,69

-1 0 0,00 1 3,85 1 3,85 0 0,00

-4 10 27,78

SUMA 36 100,00 26 100,00 26 100,00 26 100,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 7. Oceny uzyskane przez MBP Łódź-Śródmieście.

Punktacja

Czas odpowiedzi
Poziom merytoryczny 

odpowiedzi
Forma graficzna 

odpowiedzi
Forma językowa 

odpowiedzi

Liczba 
odpowiedzi

Procent
Liczba 

odpowiedzi
Procent

Liczba 
odpowiedzi

Procent
Liczba 

odpowiedzi
Procent

2 20 71,43

1 0 0,00 7 35,00 0 0,00 17 85,00

0 0 0,00 11 55,00 18 90,00 3 15,00

-1 0 0,00 2 10,00 2 10,00 0 0,00

-4 8 28,57

SUMA 28 100,00 20 100,00 20 100,00 20 100,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 8. Oceny uzyskane przez MBP Łódź-Widzew.

Punktacja

Czas odpowiedzi
Poziom merytoryczny 

odpowiedzi
Forma graficzna 

odpowiedzi
Forma językowa 

odpowiedzi

Liczba 
odpowiedzi

Procent
Liczba 

odpowiedzi
Procent

Liczba 
odpowiedzi

Procent
Liczba 

odpowiedzi
Procent

2 20 76,92

1 0 0,00 7 35,00 0 0,00 11 55,00

0 0 0,00 13 65,00 19 95,00 8 40,00

-1 0 0,00 0 0,00 1 5,00 1 5,00

-4 6 23,08

SUMA 26 100,00 20 100,00 20 100,00 20 100,00

Źródło: Opracowanie własne.
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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

We współczesnym świecie obok realnego życia ludzie prowadzą również życie wirtualne, zako-
rzenione w sieci. Internet przyczynił się do powstania nowych typów więzi społecznych, powsta-
jących na odległość, w przestrzeni globalnej sieci, często bez nawiązywania kontaktów w tzw. 
realu. Internet jest przedłużeniem życia jako takiego, ze wszyst kimi jego wymiarami i odmianami41, po-
nieważ został przystosowany w praktyce do wszystkich jego aspektów. Marta Juza proponuje po-
dział obszarów tworzenia się więzi społecznych, z uwzględnieniem przestrzeni wirtualnej:

 ▪ więzi tworzą się i trwają w przestrzeni realnej,

 ▪ więzi tworzą się w przestrzeni realnej i znajdują swoją kontynuację w przestrzeni wirtualnej,

 ▪ więzi tworzą się w przestrzeni wirtualnej i znajdują kontynuację w przestrzeni realnej,

 ▪ więzi tworzą się i trwają w przestrzeni wirtualnej42.

Rewolucją w zakresie utrzymywania i budowania tych kontaktów na szeroka skalę było pojawienia 
się idei Web 2.043, której główne założenia są współcześnie realizowane ze szczególnym zaangażo-
waniem przez portale społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter czy Youtube.

Idea Web 2.0 kojarzy się przede wszystkim z serwisami o charakterze społecznościowym i kładzie 
nacisk na aktywny udział użytkowników w ich tworzeniu, a jej powstanie stanowi odpowiedź inter-
nautów na dyskurs, który narastał w sieci od wielu lat. Internet z założenia miał być środkiem służącym sy-
metrycznej komunikacji, a egalitarność dostępu miała powodować, że to użytkownicy decydowaliby, co jest 
ważne, warte skomentowania, przeczytania czy skrytykowania44. Dzięki wdrożeniu tych założeń, zmie-
niła się rola internauty z biernego odbiorcy na aktywnego komentatora i kreatora.

Media społecznościowe jako narzędzie mogą służyć zarówno celom komunikacyjnym, jak i marke-
tingowym. Z punktu widzenia instytucji utworzenie własnego profilu w serwisach społecznościowych 
jest podyktowane dbałością o kontakty z użytkownikami, ale także chęcią uruchomienia kolejnego 
kanału dystrybucji swoich komunikatów. Media społecznościowe są środkiem do pozyskania popar-
cia dla zadań realizowanych przez instytucję oraz do kreowania jej pozytywnego wizerunku45.

41 CASTELLS, M. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, społeczeństwem i biznesem. Poznań: Rebis, 2003, 
s. 139.
42 JUZA, M. Internet a tendencje indywidualistyczne we współczesnym społeczeństwie zachodnim. W: 
RACHODOŃSKI, M., PRZYWARA, B. (red.) Jednostka, grupa, cybersieć: psychologiczne, społeczno-kulturowe 
i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
2004, s. 109-110.
43 GUTKOWSKI, W. e-społeczność. Jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych 
działaniach e-marketingowych. Gliwice: Złote Myśli, 2007, s. 61.
44 MAZUREK, G. Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer 
Polska, 2008, s. 97.
45 MIOTK, A. Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty. Gliwice: Helion, 2013, s. 57-
60.
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Obecność biblioteki w serwisach społecznościowych ma za zadanie przede wszystkim zbudowanie wokół 
organizacji zaangażowanej społeczności i prowadzenie dwustronnej komunikacji, a pośrednio również – po-
prawę jakości usług bibliotecznych oraz wzbogacenie oferty kierowanej do użytkowników46. Według Bożeny 
Jaskowskiej w promowaniu usług bibliotecznych najlepiej sprawdzają się: profile w najpopularniej-
szych serwisach społecznościowych (wraz z dodatkowymi aplikacjami), serwisy wideo wzbogacające trady-
cyjny przekaz o element multimediów, mikroblogi oraz blog biblioteczny47.

BADANIA OBECNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W ramach projektu Biblioskan przeprowadzono badania ilościowe, mające stwierdzić, czy biblioteki 
są obecne w mediach społecznościowych, oraz które portale o tym charakterze wybierają najczę-
ściej. Analizie poddano również blogi biblioteczne. Badaniem objęto profile:

 ▪ Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty,

 ▪ Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna,

 ▪ Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie,

 ▪ Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście,

 ▪ Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew,

 ▪ Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,

 ▪ Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Gdańsku.

Szukając informacji o stronach łódzkich bibliotek w mediach społecznościowych odnaleziono:

 ▪ 9 stron w serwisie Facebook,

 ▪ 1 profil w serwisie Google+,

 ▪ 2 w serwisie Youtube.com,

 ▪ 1 w serwisie NK.pl (Nasza Klasa).

MBP we Wrocławiu ma swoje strony na Facebooku (biblioteka główna oraz osiem filii) i dwa ka-
nały Youtube (biblioteka główna i Mediateka), a także trzy profile filii bibliotecznych w serwisie 
Instagram (Mediateka, Biblioteka Grafit, Filia nr 29). WiMBP w Gdańsku prowadziła stronę na por-
talu Facebook, kanał Youtube oraz profil w serwisie Instagram.

46 JASKOWSKA, B. Bądźmy tam gdzie oni! Elementy social media marketingu w bibliotece [on-line], [dostęp 
21.02.2016]. Dostępny w: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2518/Jaskowska_BADZMY_
TAM_GDZIE_ONI.pdf?sequence=1.
47 Tamże.
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Swoje strony na portalu Facebook miały:

 ▪ MBP Łódź-Bałuty – filia nr 3,

 ▪ MBP Łódź-Polesie – profil główny MBP,

 ▪ MBP Łódź-Śródmieście –- profil główny MBP oraz filii nr 5, 7, 9, 14,

 ▪ MBP Łódź-Widzew – filie nr 5 i 8.

Profilu na portalu Facebook nie prowadziła MBP Łódź-Górna, ani żadna z jej filii. Odnaleziono 
również trzy strony (w tym dwie należące do MBP Łódź-Polesie i jedną do MBP Łódź-Górna), na 
których nie umieszczono żadnego wpisu – stron tych nie objęto badaniem. Podobnie postąpiono 
z profilami: Filii nr 1, Filii nr 10 MBP Łódź-Śródmieście błędnie założonym jako profile osobowe.

Liczba osób „lubiących” facebook’owe strony bibliotek była bardzo zróżnicowana48:

 ▪ Filia nr 3 MBP Łódź-Bałuty – 310 osób,

 ▪ MBP Łódź-Polesie – 304 osoby,

 ▪ MBP Łódź-Śródmieście – 238 osób oraz

 ▪ Filia nr 5 MBP Łódź-Śródmieście – 55 osób,

 ▪ Filia nr 7 MBP Łódź-Śródmieście – 251 osób,

 ▪ Filia nr 9 MBP Łódź-Śródmieście – 292 osoby,

 ▪ Filia nr 14 MBP Łódź-Śródmieście – 182 osoby,

 ▪ MBP Łódź-Widzew – 144 osoby oraz

 ▪ Filia nr 5 MBP Łódź-Widzew – 203 osoby,

 ▪ MBP we Wrocławiu – 2104 osoby oraz

 ▪ Mediateka MBP we Wrocławiu – 2821 osób,

 ▪ Biblioteka Grafit MBP we Wrocławiu – 291 osób,

 ▪ Filia 3 MBP we Wrocławiu – 216 osób,

 ▪ Filia 6 MBP we Wrocławiu – 86 osób,

 ▪ Filia nr 18 MBP we Wrocławiu – 122 osoby,

 ▪ Filia nr 42 MBP we Wrocławiu – 518 osób,

 ▪ Filia nr 44 MBP we Wrocławiu – 128 osób,

 ▪ Filia nr 46 MBP we Wrocławiu – 74 osób,

 ▪ WiMBP w Gdańsku – 6403 osoby.

48 Stan na dzień 15.02.2016 r.
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Wszystkie biblioteki na swoich stronach informowały o nadchodzących wydarzeniach, publiko-
wały relacje z warsztatów i spotkań, informowały o nowościach w ofercie, rzadziej publikowały 
treści o charakterze ogólnym, np. promujące czytelnictwo. Częstotliwość publikowania postów na 
portalu Facebook przez powyższe biblioteki była bardzo zróżnicowana. W Łodzi najlepiej pod tym 
względem były prowadzone profile MBP Łódź-Bałuty oraz MBP Łódź-Śródmieście, na których in-
formacje pojawiały się regularnie kilka razy w tygodniu. Najgorzej oceniono częstotliwość publiko-
wania newsów przez MBP Łódź-Widzew, która aktualizowała swoje profile bardzo rzadko i z du-
żymi przerwami pomiędzy poszczególnymi wpisami. Strony facebook’owe MBP we Wrocławiu 
były aktualizowane na bieżąco, z częstotliwością od kilku postów tygodniowo do kilku miesięcznie.

Za najlepiej prowadzoną stronę na Facebook’u uznano profil WiMBP w Gdańsku, który zgroma-
dził również największą liczbę fanów i można go uznać za przykład dobrej praktyki. Wpisy po-
jawiały się na bieżąco, a ich treść była zróżnicowana i dotyczyła każdego z aspektów działalności 
biblioteki. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w Gdańsku było prowadzenie jednej strony 
w serwisie, zamiast kilku. W ten sposób kumulowany jest cały potencjał fanów na jednym pro-
filu, zamiast na kilku stronach poszczególnych filii. To drugie rozwiązanie powoduje, że dany 
użytkownik Facebook’a uzyskuje wyłącznie wiadomości z filii, którą „polubił” – co może być za-
letą, jednak z drugiej strony, patrząc szerzej – skoro interesują go wiadomości biblioteczne, to ist-
nieje duża szansa, że skorzysta z oferty innych placówek i będzie zainteresowany informacjami 
dotyczącymi całej oferty książnic w swoim mieście. Prowadzenie jednej strony na Facebook’u dla 
całej sieci bibliotek jest uzasadnione i ma wiele zalet. Strona polubiona przez 200-300 fanów ma 
zdecydowanie mniejszy potencjał promocyjny niż ta, na której udało się ich zgromadzić kilka 
tysięcy. Ma to znaczenie również dla widoczności umieszczanych treści oraz generowania więk-
szego ruchu na stronie w portalu Facebook i zasobach, do których odsyłają posty (np. aktualności 
na stronie internetowej czy wideo na portalu Youtube).

Na portalu Google+ swój profil miała jedynie Filia nr 6 MBP Łódź-Bałuty. Odnaleziono również 
trzy profile należące do MBP Łódź-Widzew, jednak nie zawierające żadnej treści – wyłączono je 
z badania. Profil filii biblioteki na Bałutach publikował wszystkie informacje, które pojawiały się 
na blogu placówki. Średnia częstotliwość udostępniania postów wynosiła kilka wpisów na tydzień.

Kanały w serwisie Youtube miały MBP Łódź-Polesie oraz Filia nr 14 MBP Łódź-Widzew. W obu 
przypadkach umieszczono kilka filmów. Konta Youtube bibliotek miały charakter miejsca 
publikacji przygotowanych filmów wideo, a nie kanału informacyjnego. Szczególnie w przy-
padku profilu Filii nr 14 MBP Łódź-Śródmieście, której materiały miały charakter archiwalny 
(relacje z 2013 r.). Podobną funkcję portal Youtube spełniał w przypadku MBP we Wrocławiu. 
Najbardziej aktualny i uzupełniany z częstotliwością kilku razy na miesiąc był kanał Youtube 
WiMBP w Gdańsku. Zawartość treściowa publikowanych materiałów wideo była różna. MBP 
Łódź-Polesie publikowała relacje z wydarzeń bibliotecznych, podobnie Filia nr 14 MBP Łódź-
Śródmieście oraz MBP we Wrocławiu. W przypadku WiMBP w Gdańsku prezentowane krótkie 
filmy dotyczyły wydarzeń bibliotecznych, a także prowadzonych kampanii wizerunkowych.
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Do elementów Web 2.0 zalicza się również blogi biblioteczne. W blogosferze można znaleźć takie 
prowadzone przez bibliotekarzy, przez czytelników, ale także przez biblioteki. Ta ostania forma 
może albo dopełniać treści publikowane na stronie internetowej instytucji, albo stanowić jedyną 
wirtualną wizytówkę placówki (zastępując stronę internetową i przejmując jej funkcję).

W czasie badania blogi prowadziło 66 łódzkich bibliotek:

 ▪ biblioteka główna i wszystkie filie MBP Łódź-Bałuty (19 blogów),

 ▪ Dział Informacji Naukowej i 11 filii MBP Łódź-Górna (12 blogów),

 ▪ biblioteka główna i wszystkie filie MBP Łódź-Polesie (19 blogów),

 ▪ Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji i wszystkie filie MBP Łódź-
Śródmieście (15 blogów),

 ▪ Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji MBP Łódź-Widzew (1 blog).

Biblioteki informowały na blogach o ofercie kulturalnej i edukacyjnej prowadzonej w poszcze-
gólnych filiach oraz o nowościach w swoich zbiorach. Publikowano również relacje z wydarzeń. 
Pojawiały się też komunikaty dotyczące codziennej pracy placówki, takie jak zmiany godzin otwar-
cia, informacje o czasowym zamknięciu biblioteki czy o awariach sprzętu. Częstotliwość dodawa-
nia nowych postów była bardzo zróżnicowana. Większość bibliotek publikowała wpisy co najmniej 
4 razy w tygodniu (23 placówki), 18 bibliotek dodawało nowe informacje co najmniej 3 razy w ty-
godniu, osiem – 6 razy w tygodniu, sześć – 2 razy w tygodniu, pięć – 5 razy w tygodniu. Pozostałe 
placówki publikowały bardzo nieregularnie lub bardzo rzadko – jeden z blogów posiadał wyłącznie 
jeden wpis (Dział Informacji Naukowej MBP Łódź-Górna).

W większości blogi biblioteczne były założone w najpopularniejszym w Polsce serwisie blogspot, 
należącym do firmy Google49 – 35 placówek użytkowało tę platformę, w tym wszystkie MBP 
Łódź-Bałuty, MBP Łódź-Śródmieście oraz MBP Łódź-Widzew. W pozostałych przypadkach bi-
blioteki publikowały blogi w swoich domenach. MBP Łódź-Górna umieściła je bezpośrednio na 
swojej stronie internetowej, gdzie faktycznie „blogami” nazwano aktualności i tak po wybraniu 
kategorii „Filia nr 2” wyświetlały się powiązane z nią informacje. Stąd blogi MBP Łódź-Górna 
nie były typowymi dziennikami internetowymi, brakowało również możliwości skomentowania 
poszczególnych wpisów. Natomiast MBP Łódź-Polesie publikowała swoje blogi w specjalnie za-
łożonej domenie „blogi.mbplp.lodz.pl”, która jednocześnie stanowiła agregator wiadomości ze 
wszystkich blogów.

49 Blogspot liderem platform blogowych, mocno w dół serwisy Gazeta.pl, Onetu i Wirtualnej Polski. W: 
WM wirtualnemedia.pl [on-line], [dostęp 24.02.2016]. Dostępny w: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
blogspot-liderem-platform-blogowych-mocno-w-dol-serwisy-gazeta-pl-onetu-i-wirtualnej-polski.
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PODSUMOWANIE

Biblioteki publiczne, jak wszystkie inne podmioty, funkcjonując we współczesnym świecie dosto-
sowują się do zachodzących w nim zmian. Przemiany na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci spo-
wodowane były wieloma czynnikami, ale najważniejszym z nich jest wymieniany wielokrotnie 
w literaturze przedmiotu rozwój technologiczny. Zaowocował on automatyzacją procesów biblio-
tecznych, ale także spowodował, że w codziennej pracy biblioteki wykorzystują Internet. Nowe na-
rzędzia służą tak do realizowania powierzonych instytucjom zadań, jak i do sprawnej komunikacji 
z odbiorcami ich usług.

W dobie mediów cyfrowych komunikacja elektroniczna jest coraz powszechniejsza, a przyczyniają 
się do tego także same biblioteki, np. oferując zazwyczaj darmowy Internet wszystkim chętnym, 
a także organizując edukację z zakresu obsługi nowych technologii dla grup zagrożonych cyfro-
wym wykluczeniem. Tym istotniejsze staje się zagadnienie komunikacji elektronicznej w bibliote-
kach. Z badań własnych wynika, że biblioteki w sieci są obecne i widoczne. Książnice mają własne 
strony internetowe, posługują się także różnymi kanałami komunikacji poprzez Internet. Badania 
pokazują również, że placówki, w których funkcjonują działy promocji czy marketingu radzą sobie 
z tymi zagadnieniami lepiej i warto jest szukać w nich dobrych praktyk oraz inspiracji.

Poniżej wypunktowane wnioski i rekomendacje dotyczą łódzkich MBP.

WNIOSKI

1. Biblioteki posiadają swoje strony internetowe, które prezentują podobny poziom estetyczny 
i merytoryczny.

2. Zawartość stron internetowych bibliotek wymaga uzupełnień zarówno o informacje, jak 
i przekazy promujące działalność placówek.

3. Warstwa estetyczna stron internetowych wymaga poprawy i ujednolicenia.

4. Biblioteki chronią zawartość swoich stron internetowych zastrzegając wszystkie prawa 
autorskie.

5. Biblioteki korzystają z poczty elektronicznej i mają adresy e-mail dla wszystkich swoich 
jednostek.

6. Biblioteki odpowiadają na zapytania elektroniczne z należytym zaangażowaniem w zakresie 
merytoryki, języka wypowiedzi oraz wyglądu informacji.

7. Biblioteki wykorzystują w małym zakresie potencjał mediów społecznościowych.
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REKOMENDACJE

1. Strony internetowe bibliotek powinno się wzbogacić o informacje o charakterze informacyj-
nym oraz promocyjnym:

 ▪ Identyfikacja instytucji 
Warto dodać misję instytucji, cele działania, udzielić krótkich i klarownych odpowiedzi na py-
tania „kim jesteśmy”, „co robimy”, „dla kogo działamy”, a także krótko poinformować o historii 
i tradycji książnicy. 
Warto uzupełnić informacje o statystykę biblioteczną (wybór danych). 
Należy rozważyć użycie licencji niewyłącznych przy określaniu praw autorskich, jakimi obej-
muje się treści publikowane na stronach bibliotek.

 ▪ Dane kontaktowe 
Warto uzupełnić dane adresowe o mapki wskazujące dokładną lokalizację budynków, nawet 
z podpowiedziamy dotyczącymi dojazdu za pomocą różnych środków transportu.

 ▪ Udostępnianie 
Warto uzupełnić strony internetowe o praktyczne informacje dotyczące korzystania z usług 
(obecnie są one prezentowane głównie w regulaminach) 
Zalecane jest stworzenie przystępnego FAQ.

 ▪ Aktualności 
Warto ujednolicić nazewnictwo dla nowych wiadomości np. używać najprostszego i jednocze-
śnie najbardziej adekwatnego zwrotu „Aktualności”. 
Zaleca się podawanie dat przy aktualnościach. 
Warto dodawać aktualnościom kategorie czy etykietki umożliwiające posortowanie materiałów 
opublikowanych na stronie internetowej. 
Warto uruchomić możliwość komentowania lub oceniania wiadomości przez odbiorcę. 
Warto uruchomić usługę newslettera.

 ▪ Zbiory 
Warto uzupełnić informacje o zbiorach i szersze opisy kolekcji, zachęcające do skorzystania 
z dostępnych materiałów. 
Należy regularnie publikować informacje o nowościach. 
Uzupełnienia wymagają zakładki „Polecamy” czy „Linki”, w których powinny znaleźć się infor-
macje o pozostałych bibliotekach, funkcjonujących w sieci miejskiej oraz o innych książnicach 
w mieście i regionie, a także linki do wybranych zasobów sieciowych, np. bibliotek cyfrowych.

 ▪ Oferta 
Warto opisać odrębnie oferty dla różnych grup odbiorców, np. z uwzględnieniem grup wiekowych.

 ▪ Autoprezentacja 
Warto stosować banery reklamujące działalność biblioteki na stronie głównej. 
Zaleca się uzupełnienie zawartości stron internetowych o zaproszenia do współpracy oraz 
udzielenia wsparcia bibliotece. 
Strony internetowe powinny uzyskać spójną estetykę, najlepiej adekwatną do identyfikacji wizu-
alnej, z której korzysta organizator bibliotek – Urząd Miasta Łodzi. Brak identyfikacji wizualnej 
lub jej niekonsekwentne stosowanie obniża rozpoznawalność biblioteki jako marki.
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2. Poprawie powinna ulec komunikacja za pośrednictwem e-mail:

 ▪ biblioteki powinny odpowiadać na 100 % zapytań spływających tą drogą,

 ▪ warto stworzyć szablony odpowiedzi spełniające ustalone wewnętrznie kryteria i zawierające ele-
menty obowiązkowe, takie jak zwrot grzecznościowy do adresata, pożegnanie czy stopkę wiadomości 
z imieniem i nazwiskiem osoby odpowiadającej oraz podstawowymi informacjami o placówce (na-
zwa, adres, kontakt),

 ▪ warto uzupełniać informacje wysyłane w odpowiedzi na zapytania o linki kierujące do bardziej 
szczegółowych informacji umieszczonych na stronie internetowej lub w regulaminie.

3. Media społecznościowe powinny być aktywnie wykorzystywaną formą komunikacji:

 ▪ należy usunąć profile i strony „martwe”, założone i nieaktualizowane,

 ▪ zaleca się utworzenie stron bibliotek głównych, zamiast (ewentualnie obok) profili prowadzonych 
przez filie, celem wzmocnienia marki biblioteki,

 ▪ należy prowadzić strony na bieżąco i aktualizować informacje na co dzień, jest to łatwiejsze do 
osiągnięcia przy prowadzeniu jednego profilu instytucji, kumulującego wiadomości z całej sieci.
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