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Aleksandra Marciniak 

Tajemniczy klient w bibliotece. Raport z badania 

jakości obsługi czytelnika 

 

„Tajemniczy klient1” jako metoda badania jakości obsługi jest z powodzeniem 
wykorzystywana w Stanach Zjednoczonych od kilkudziesięciu, a w Polsce od 
kilkunastu lat w sektorze handlu i usług komercyjnych. Polega ona na wcieleniu się 
odpowiednio przeszkolonej osoby w typowego konsumenta. Zadaniem audytora2 jest 
przeprowadzenie kontroli zgodnie z przygotowanym przez badaczy 
kwestionariuszem określającym, co podlega ocenie oraz zapisaniu spostrzeżeń  
i komentarzy. Badanie jest sformalizowane i zaplanowane, co umożliwia 
porównywanie jakości obsługi w różnych placówkach.  
 
Audytorzy przed przystąpieniem do kontroli są przeszkalani w zakresie niezbędnym 
do realizacji obserwacji. Kontrolerów dobiera się do badania pod kątem ich cech 
społeczno-demograficznych w taki sposób, by stanowili grupę odpowiadającą 
profilowi typowego klienta danej jednostki. Audytor pozostaje anonimowy – 
kontrolowany pracownik nie wie, że jest w danym momencie poddawany ocenie. 
Wszystkie te założenia mają na celu uzyskanie obiektywnych wyników badania  
i przełożenie ich na proces obsługi klienta rzeczywistego. Kontrola umożliwia 
dostrzeżenie silnych i słabych stron personelu – a w konsekwencji – eliminację tych 
drugich, np. poprzez odpowiednio dobrany system szkoleń3.  
 
Badanie ma charakter obserwacji uczestniczącej ukrytej4 i prowadzenie go w tej 
formie gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników. Z jednej strony na badanie ma 
wpływ subiektywna ocena audytora, ale z drugiej strony obserwowane zachowania 
badanych są dla nich naturalne, ponieważ nie wiedząc o kontroli zachowują się tak 
jak zwykle. Subiektywizm badaczy terenowych przy badaniu metodą jakościową jest 
elementem, który może wprowadzać zmienne. Na wiarygodność wyników badania 
wpływają natomiast takie kryteria jak: odpowiednie przeszkolenie przed wykonaniem 

                                                           
1
 Inne nazwy metody to: Secret Client, Mystery Shopping. 

2
 Audytor, shopper czy kontroler to synonimy pojęcia „tajemniczy klient”. 

3
 Por. Mystery Shopper, czyli Tajemniczy Klient [on-line], [dostęp 15.10.2015]. Dostępny w: 

http://www.conquestacademy.pl/wp-content/uploads/2013/08/Mystery-Shopper.pdf; Kim jest 
Tajemniczy Klient i jak wygląda jego praca? [on-line], [dostęp 15.10.2015]. Dostępny w:  
http://www.perspecto.pl/Kim-jest-Tajemniczy-Klient-i-jak-wyglada-jego-praca-,artid247.html; Zawód: 
tajemniczy klient [on-line], [dostęp 15.10.2015]. Dostępny w:  http://wiadomosci.onet.pl/prasa/zawod-
tajemniczy-klient/zgkgr. 
4
 BANEK, Z.M., IVANJKO, T., SPIRANEC, S. Mystery shopping in libraries – are we ready? Qualitative 

and Quantitative Methods in Libraries 2014, nr 2, s. 433. 

http://www.conquestacademy.pl/wp-content/uploads/2013/08/Mystery-Shopper.pdf
http://www.perspecto.pl/Kim-jest-Tajemniczy-Klient-i-jak-wyglada-jego-praca-,artid247.html
http://wiadomosci.onet.pl/prasa/zawod-tajemniczy-klient/zgkgr
http://wiadomosci.onet.pl/prasa/zawod-tajemniczy-klient/zgkgr
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audytów, zatrudnienie wielu audytorów, powtórzenie tych samych scenariuszy w kilku 
sytuacjach i miejscach przez różnych badaczy. 
 
Z metody tajemniczego klienta powinny korzystać również biblioteki, ponieważ 
realizują swoje zadania m.in. poprzez oferowanie usług społeczeństwu. Zagadnienia 
obsługi klienta są zatem zbieżne i wymagają wdrożenia podobnych procedur, tak jak 
w przypadku dbałości o jakość pracy z odbiorcami oferty komercyjnej. Zastosowanie 
tej metody w bibliotekach może dać bardzo pozytywne skutki, tak jak w przypadku 
np. handlu5.  
 
W literaturze przedmiotu można odnaleźć informacje o badaniach tego typu 
prowadzonych w bibliotekach uczelnianych bądź publicznych w Stanach 
Zjednoczonych6, Niemczech7, Chorwacji8 czy Nowej Zelandii9. Wnioski badaczy 
pokazują, że spojrzenie na pracę bibliotekarzy przez pryzmat obserwacji typowego 
odbiorcy ich usług jest ciekawym doświadczeniem i może ułatwić wprowadzanie 
zmian korzystnych dla czytelników. Ta metoda badawcza jest bardziej pracochłonna 
niż przeprowadzenie ankiety czy wywiadów, często wymaga również zatrudnienia 
osób lub firm zewnętrznych, ale jest to koszt warty poniesienia. Perspektywa klienta 
pokazuje te problemy, na które sami pracownicy nie zwracają uwagi, dając przez 
to  impuls do wprowadzenia zmian, których konieczności nie zauważono by  bez 
zastosowania tej metody badawczej. Zmiany te mogą dotyczyć procedur, 
regulaminów, jak i sposobów komunikacji czy zachowania bibliotekarzy.  
 
Firmy zajmujące się profesjonalnie tego typu badaniami potwierdzają, że użycie 
metody w sektorze publicznym w Polsce jest znacznie rzadsze niż w komercyjnym. 
Jednakże zdaniem Agnieszki Smalec10 coraz częściej korzysta się z tej metody  
w instytucjach non-profit. Pierwsze ogólnopolskie badanie Mystery Shopping na dużą 
skalę w urzędach miejskich przeprowadziła firma Millward Brown SMG/KRC w roku 

                                                           
5
 KOCEVAR-WEIDINGER, E. et al. Why and how to mystery shop your reference desk. Reference 

Services Review 2010, Vol. 38, nr 1, s. 28-43. 
6
 HAMMILL, S.J., FOJO, E. Using secret shopping to assess student assistant training. Reference 

Services Review 2013, Vol. 41, nr 3, s. 514-531. 
7
 SIMON, I. et al. Mystery shoppers test the reference service in a public library: reasons, methods 

and results. W: BOBCATSSS 2010@Parma, Italy. Bridging the digital divide: libraries providing 
access for all? [on-line]. 2010 [dostęp 15.10.2015]. Dostępny w: http://dspace-
unipr.cineca.it/handle/1889/1250.  
8
 BANEK, Z. M. et al. Student in search for information: mystery shopping in Croatian libraries. W: 

Proceedings of the 15th BOBCATSS symposium: marketing of information services. Prague: Charles 
University in Prague, Faculty of Arts, 2007, s. 556-557. 
9
 CALVERT, P. It’s a mystery: mystery shopping in New Zealand’s public libraries. Library Review 

2005, Vol. 54, nr 1, s. 24-35. 
10

 SMALEC, A. Zastosowanie metody „tajemniczy klient” do badań jakości obsługi w jednostkach 
samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [on-line] 
2014, nr 337, s. 239-249 [dostęp 15.10.2015]. Dostępny w: 
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=26119&from=publication. 

http://dspace-unipr.cineca.it/handle/1889/1250
http://dspace-unipr.cineca.it/handle/1889/1250
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=26119&from=publication
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200911. Przykładem wykorzystania narzędzia do badania stopnia satysfakcji  
z działania urzędów jest także badanie przeprowadzone w 2012 r. przez 
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES. Audytem objęto wówczas 
wszystkie 349 urzędów gmin i miast w woj. śląskim i małopolskim12. 
 
Przeniesienie metody na grunt bibliotek w Polsce jest działaniem nowym.  
W polskojęzycznej literaturze bibliotekoznawczej wzmianki na ten temat zaczęły 
pojawiać się zaledwie kilka lat temu. Tajemniczych klientów „wykorzystała” Dorota 
Godlewska-Werner do przygotowania szkolenia z zakresu obsługi klientów, 
przygotowywanego dla pracowników  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Gdańsku. W 2011 r. studenci psychologii pod jej kierunkiem dokonali kontroli w 10 
filiach WiMBP według pięciu scenariuszy. Prawdopodobnie było to pierwsze 
zastosowanie metodologii Mystery Shopping w polskich bibliotekach.  
 
Tematem interesuje się także Marcin Karwowski, doktorant Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mający kilkuletnie 
doświadczenie w pracy w charakterze tajemniczego klienta. Przeprowadził on 
badania jakości obsługi w 18 bibliotekach uniwersyteckich – po cztery audyty  
w każdej z nich13.  
 
Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że badanie metodą tajemniczego 
klienta, przeprowadzone w ramach projektu Biblioskan jest największym tego typy 
audytem w Polsce. Autorzy projektu mają nadzieję, że wyniki ich badań dadzą impuls 
do przeprowadzania podobnych audytów w innych polskich bibliotekach. 
 

Zastosowanie metody „tajemniczy klient” w łódzkich 

bibliotekach publicznych 

Badanie jakości obsługi klienta metodą „tajemniczy klient” było prowadzone od lutego 

do czerwca 2015 r. i objęło pięć Miejskich Bibliotek Publicznych. Biblioteki główne  

i ich wszystkie filie (łącznie 78 punktów kontrolnych) zostały czterokrotnie 

                                                           
11

 MAZUR, N. Siedem grzechów polskich urzędników. W: Wyborcza.pl  [on-line] 19.03.2009 [dostęp 
15.10.2015]. Dostępny 
w:  http://wyborcza.pl/1,76842,6400800,Siedem_grzechow_polskich_urzednikow.html. 
12

 WÓJKOWSKI, G. Przyjazny Urząd? Informacja publiczna na wniosek w gminach i miastach 
województwa śląskiego i małopolskiego. Raport z badania [on-line]. Katowice 2012 [dostęp 
15.10.2015]. Dostępny w: http://bonafides.pl/wp-content/uploads/broszura.pdf. 
13

 Serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna prowadził webinaria nt. badania jakości usług 
bibliotecznych. Więcej informacji na stronie: http://e-
pedagogiczna.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=1&id_news=2135. 

http://wyborcza.pl/1,76842,6400800,Siedem_grzechow_polskich_urzednikow.html
http://bonafides.pl/wp-content/uploads/broszura.pdf
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odwiedzone przez audytorów, zatrudnionych w ramach projektu. W każdej placówce 

dokonano także kontroli za pośrednictwem telefonu.  

Kontrolerzy zostali wyłonieni w wyniku otwartej rekrutacji. Jedyne warunki, jakie 

należało spełnić, to pełnoletniość i potwierdzone w dowodzie osobistym miejsce 

zameldowania na terenie Łodzi. Brak spełnienia tych warunków mógłby 

spowodować, że audytor nie zostałby zapisany do którejś z bibliotek, a to 

uniemożliwiłoby mu przeprowadzenie badania. Odmowa korzystania ze zbiorów 

osobie niezameldowanej na danym terenie jest oczywiście sprzeczna z zapisami 

Ustawy o bibliotekach14 i m.in. to, czy zasada ta jest łamana, sprawdzono w audycie 

telefonicznym.  

Na ogłoszenie rekrutacyjne odpowiedziało 167 osób. Aby dokonać selekcji 

pracowników, poproszono ich o wypełnienie kolejnej ankiety, w której należało m.in. 

zadeklarować poziom swojej dyspozycyjności, gotowość do odbycia 

czterogodzinnego szkolenia oraz podpisania zobowiązania do zachowania  

w tajemnicy zakresu obowiązków, które obejmuje umowa o współpracy. Poproszono 

także o odpowiedź na pytanie otwarte, w którym należało podać argumenty 

przemawiające za zatrudnieniem danej osoby.  

Na tej podstawie do ostatniego etapu rekrutacji, którym było spotkanie organizacyjne, 

zakwalifikowano 26 osób. W trakcie spotkania zaprezentowano zakres obowiązków 

wynikający z umowy oraz poproszono uczestników o podpisanie zobowiązania do 

zachowania poufności. Poinformowano także o ramowym programie szkolenia i jego 

terminie. Ostatecznie współpracę zdecydowało się podjąć 16 osób, zróżnicowanych 

pod względem płci, wieku i wykształcenia. Zatrudniono 12 kobiet i 4 mężczyzn,  

z których troje było w wieku do 25 lat, sześcioro 26-39, troje 40-54, a czworo powyżej 

55 lat. Dwoje spośród audytorów było w trakcie studiów, dwoje miało wykształcenie 

średnie, a pozostali wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). 

Każdemu audytorowi przydzielono od czterech do ośmiu punktów kontrolnych. Mogli 

oni odwiedzać biblioteki w dogodnym dla siebie terminie – od lutego do czerwca 

2015 r. Realizatorzy projektu podczas szkolenia omówili zasady i cele 

przeprowadzenia badania oraz służyli wsparciem merytorycznym w trakcie całego 

okresu realizacji zadania. 

 

                                                           
14

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. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970850539
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Tematyka poszczególnych wizyt określona została następująco: 

 Wizyta nr 1 – głównym jej celem było zapisanie się do biblioteki  

i wypożyczenie maksymalnej dozwolonej liczby książek. Zadaniem audytora 

było m.in. sprawdzenie, czy w placówce znajdują się nowości wydawnicze 

oraz czy są one dostępne do wypożyczenia. 

 Wizyta nr 2 – głównym jej celem była ocena profesjonalizmu bibliotekarza  

w zakresie doradztwa. Sprawdzano poziom przygotowania kadry do 

udzielania fachowej informacji i znajomość zasobów placówki. 

 Wizyta nr 3 – głównym jej celem było rozpoznanie dostępności usług 

reprograficznych, oferowanych przez bibliotekę oraz sprawdzenie, czy jej 

pracownicy respektują prawo użytkownika do powielania dóbr kultury  

w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego15. 

 Wizyta nr 4 – głównym jej celem było sprawdzenie, jak bibliotekarz 

zachowuje się w jednej z tzw. sytuacji trudnych. Zadaniem audytora było 

zwrócenie wypożyczonych podczas pierwszej wizyty książek po znaczącym 

(około miesięcznym) przekroczeniu wskazanego w regulaminie terminu, co 

zgodnie z umową powoduje naliczenie opłaty za nieterminowy zwrot, którą 

powinien wyegzekwować bibliotekarz. 

Podczas każdej wizyty audytorzy mieli za zadanie ocenić kompetencje, postawę  

i aparycję obsługującego bibliotekarza, a także wydać opinię na temat ogólnego 

wrażenia, jakie odnieśli podczas spotkania. Ponieważ każdy z ankieterów odwiedzał 

przydzielony mu punkt kontrolny czterokrotnie, w ostatnim formularzu został 

poproszony także o ocenienie sposobu zagospodarowania przestrzeni bibliotecznej  

i wyposażenia placówki. Za każdym razem audytorzy mogli wpisać do ankiety 

dowolne spostrzeżenia, które ich zdaniem mogą okazać się istotne dla oceny jakości 

obsługi klienta. 

                                                           
15

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach dozwolonego 
użytku osobistego każdy ma prawo do powielania treści dokumentów, które są mu potrzebne do celów 
prywatnych, niezarobkowych. Por. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Dz.U. [on-line] 1994, nr 24, poz. 83 [dostęp 15.10.2015]. Dostępny w: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083. 
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Audyt telefoniczny  

Głównym celem audytu telefonicznego było stwierdzenie możliwości zapisania się do 

danej biblioteki w przypadku, gdy nie jest się zameldowanym na terenie Łodzi oraz 

sprawdzenie jednolitości zasad wypożyczeń zbiorów w ramach danej dzielnicy.  

Kontrolę przeprowadzono w ciągu dwóch tygodni (między 26 stycznia a 6 lutego 

2015 r.), w godzinach pracy bibliotek. W tym czasie mimo starań nie udało się 

dodzwonić do 4 z 76 punktów kontrolnych. W znaczącej części przypadków (82%) do 

kontrolowanych placówek udało się audytorowi dodzwonić za pierwszym razem. 

Tab. 1. Za którym razem udało Ci się dodzwonić? 

Odpowiedzi Za którym razem udało Ci się dodzwonić? 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L L L L L L % 

Za pierwszym 18 10 13 11 10 62 82% 

Za drugim 0 3 1 0 2 6 8% 

Za czwartym i więcej 1 0 2 0 1 4 5% 

Liczba filii, z którymi nie udało się 
skontaktować telefonicznie 

0 1 1 2 0 4 5% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Poniżej zaprezentowano wyniki przeprowadzonego audytu. 

Tab. 2. Nie jestem zameldowana w Łodzi – czy mogę zapisać się do biblioteki? 

Odpowiedzi Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L L L L L L % 

Tak 18 12 13 11 13 67 93% 

Nie 1 1 3 0 0 5 7% 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Jak widać na powyższym zestawieniu, w pięciu spośród skontrolowanych bibliotek 

uzyskano informację, że z powodu braku potwierdzonego meldunku na terenie Łodzi, 

nie ma możliwości zapisu do biblioteki, a tym samym wypożyczania zbiorów. Takie 

rozwiązanie jest niezgodne z powszechnym dostępem do bibliotek miejskich, który 

jest ustawowo zagwarantowany. W czterech przypadkach powoływano się na zapisy 

regulaminu, w jednym nie potrafiono wyjaśnić przyczyny braku dostępności zasobów 

dla osób spoza miasta. W żadnej z pięciu bibliotek nie uwzględniono argumentu, że 

zainteresowany czytelnik mieszka i pracuje/studiuje w Łodzi. Nie dopuszczono też 

możliwości zmiany decyzji w przypadku uiszczenia jakiejś opłaty lub kaucji. 

Drugie pytanie ankiety dotyczyło liczby egzemplarzy książek, którą można 

jednorazowo wypożyczyć, a kolejne okresu wypożyczenia. Zaskakujące są rozbieżne 

odpowiedzi, których udzielano w różnych filiach tej samej MBP. Na Bałutach  

w większości filii można, zdaniem informujących bibliotekarzy, wypożyczyć  

4 publikacje, ale w pięciu przypadkach dopuszczono wypożyczenie jedynie 2 dzieł, 

natomiast w jednym stwierdzono, że jeśli czytelnik jest godny zaufania (przez dłuższy 

czas oddaje książki w regulaminowym czasie), to może wypożyczać nawet do  

8 woluminów. W 3 z 18 skontrolowanych bibliotek, z których może korzystać osoba 

spoza Łodzi, nie określono maksymalnego czasu wypożyczenia, w pozostałych 

określono go na 30 dni. 

W filiach MBP Łódź-Górna na ogół (8 z 13 przypadków) podkreślano, że przy 

pierwszym wypożyczeniu można otrzymać wyłącznie 2 książki, w czterech 

bibliotekach dopuszczono wypożyczenie od razu 4 woluminów. W jednym przypadku 

otrzymano różniącą się od pozostałych odpowiedź – okazuje się, że osoba 

niezameldowana w Łodzi może wypożyczyć jedną książkę, ale sytuacja ta podlega 

negocjacji i zależy także od tego, jakiego rodzaju książek potrzebuje użytkownik.  

W zakresie późniejszych warunków wypożyczeń również istnieją znaczące 

rozbieżności. W jednym przypadku maksymalną liczbę wypożyczeń enigmatycznie 

określono jako „więcej”, także w jednym, że wynosi ona 6, w dwóch przypadkach – 4. 

Tylko dwóch bibliotekarzy podało czytelnikowi informację, że łączna liczba 

woluminów wypożyczonych jednocześnie we wszystkich filiach MBP-Łódź Górna 

wynosi 10 woluminów (MBP ma scentralizowany system i w związku z tym możliwe 

było wprowadzenie takiego ograniczenia). W 11 skontrolowanych bibliotekach,  

z których może korzystać osoba spoza Łodzi, maksymalny czas wypożyczenia 

określono na 30 dni, w jednym przypadku nie udzielono informacji. Dwóch 

bibliotekarzy dodatkowo poinformowało o skróconym do dwóch tygodni okresie 

wypożyczenia w przypadku lektur szkolnych. 
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W filiach MBP Łódź-Polesie najczęściej limit wypożyczeń określany był na  

4 publikacje (w 7 przypadkach), a w trzech filiach na 5. Warto pamiętać, że aż trzy 

biblioteki w ogóle odmówiły możliwości wypożyczania zbiorów osobie spoza Łodzi, 

natomiast dwie kolejne przyznały, że regulamin co prawda tego zabrania, ale 

dopuszcza się udostępnienie 1-2 książek. W jednej z filii dyżurujący bibliotekarz  

w ogóle nie potrafił określić zasad wypożyczeń, dotyczących osób 

niezameldowanych na terenie miasta. W 12 skontrolowanych bibliotekach, z których 

może korzystać osoba spoza Łodzi, maksymalny czas wypożyczenia określono na 

30 dni, w jednym przypadku nie udzielono informacji.  

W 10 z 11 skontrolowanych filii MBP Łódź-Śródmieście audytor otrzymał informację, 

że dozwolony limit wypożyczeń to 5 woluminów, w jednej bibliotece natomiast 

dopuszcza się wypożyczenie nawet 10 książek. W dwóch przypadkach bibliotekarz 

poinformował czytelnika, że w ramach całej dzielnicy można wypożyczyć 

jednocześnie maksymalnie 10 publikacji (MBP ma scentralizowany system  

i w związku z tym możliwe było wprowadzenie takiego ograniczenia). We wszystkich 

filiach MBP Łódź-Śródmieście maksymalny czas wypożyczenia określono na 30 dni, 

w jednym dodatkowo poinformowano o skróconym do dwóch tygodni okresie 

wypożyczenia w przypadku lektur szkolnych. 

W MBP Łódź-Widzew audytor aż w 7 z 13 skontrolowanych filii nie otrzymał 

informacji na temat limitu wypożyczeń. W czterech bibliotekach poinformowano go 

natomiast, że wynosi on 6 woluminów, w jednej, że 3, a w kolejnej stwierdzono, że 

osoby spoza Łodzi muszą wpłacić kaucję za każdą wypożyczaną książkę. W 7 z 13 

bibliotek maksymalny czas wypożyczenia określono na 30 dni, w jednej na 14,  

a w pięciu w ogóle nie podano takiej informacji. Jeden bibliotekarz wspomniał  

o skróconym do dwóch tygodni okresie wypożyczenia w przypadku lektur szkolnych. 

Zadaniem audytorów było także stwierdzenie, czy łódzkie biblioteki publiczne 

przestrzegają jednego z podstawowych praw czytelników do bezpłatnego korzystania 

z jej zasobów. W żadnym z regulaminów pięciu MBP nie wspomina się o pobieraniu 

opłat, mimo to audyt wykazał, że w czterech dzielnicach bibliotekarze informują  

o kosztach. Na Bałutach w trzech filiach wspomniano o opłacie za kartę w wysokości 

1 zł. W jednej poleskiej filii wspomniano o rocznej opłacie w wysokości 10 zł.  

W Śródmieściu dwóch bibliotekarzy poinformowało o dobrowolnej opłacie  

w wysokości 4 zł, a w jednym przypadku mowa była o 10 zł za rok korzystania  

z biblioteki. Na Widzewie w jednej z filii pobiera się opłatę roczną w wysokości 5 zł, 

natomiast w dwóch filiach osoby niezameldowane w Łodzi obowiązuje wpłata kaucji 

w wysokości 50 zł. 
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W poniższych tabelach zamieszczono ocenę kompetencji i postaw bibliotekarzy, 

którzy uczestniczyli w rozmowie telefonicznej z potencjalnym czytelnikiem. Audytorzy 

na ogół byli zadowoleni z poziomu kompetencji pracownika placówki (97%) i jego 

postawy wobec klienta (96%). Przebieg rozmowy oceniono bardzo dobrze (84%), 

dobrze (8%) i poprawnie (8%).  

Tab. 3. Bibliotekarz był kompetentny, płynnie i rzeczowo odpowiadał na zadawane 

pytania. 

Odpowiedzi Bibliotekarz był kompetentny, płynnie i rzeczowo odpowiadał na zadawane pytania 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L L L L L L % 

Tak 19 12 15 11 12 70 97% 

Nie 0 1 1 0 1 2 3% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 4. Bibliotekarz był uprzejmy, kulturalny cierpliwie odpowiadał na zadawane 

pytania. 

Odpowiedzi Bibliotekarz był uprzejmy, kulturalny cierpliwie odpowiadał na zadawane pytania 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L L L L L L % 

Tak 19 11 16 10 13 69 96% 

Nie 0 2 0 1 0 3 4% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 5. Ocena przebiegu rozmowy. 

Odpowiedzi Ocena przebiegu rozmowy 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L L L L L L % 

Bardzo dobrze 17 9 14 9 11 60 84% 
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Dobrze 1 1 2 1 1 6 8% 

Poprawnie 1 3 0 1 1 6 8% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wizyta nr 1 

Głównym celem pierwszej wizyty było zapisanie się do biblioteki oraz wypożyczenie 

maksymalnej, dozwolonej regulaminowo liczby książek. Działanie to przekładało się 

na termin czwartej wizyty, podczas której czytelnik miał za zadanie zwrócić 

wypożyczone dokumenty co najmniej miesiąc po upłynięciu regulaminowego terminu 

zwrotu. 

Szczególny nacisk położony był tu na stwierdzenie, czy w placówce znajdują się 

nowości wydawnicze oraz czy są one dostępne do wypożyczenia. Realizatorzy 

projektu z góry zakładali, że nie będzie to zadanie łatwe, ponieważ w ciągu roku  

w łódzkich bibliotekach przybywa średnio tylko 3,1 woluminu na 100 mieszkańców 

miasta. To sytuuje Łódź na bardzo niskiej pozycji w skali kraju, ponieważ średnia dla 

Polski wynosi 7,6. 

Pierwszy kontakt audytora z biblioteką pozwolił także sprawdzić, czy w ramach danej 

MBP przestrzega się ściśle określonych procedur zapisu nowego czytelnika. 

Zakładano, że powinna pojawić się prośba o okazanie dowodu osobistego  

i wypełnienie deklaracji przystąpienia do grona czytelników. Nie powinno pojawić się 

pytanie o miejsce zameldowania, ponieważ ten czynnik zgodnie z przepisami 

prawnymi nie może mieć wpływu na zapis do biblioteki. Zakładano jednak, że 

sytuacja taka się pojawi, ponieważ zapisy regulaminów MBP Łódź-Polesie i MBP 

Łódź-Widzew ograniczają dostęp do zbiorów osobom spoza Łodzi. Okazało się 

jednak, że miejsce zamieszkania było istotne dla bibliotekarzy ze wszystkich pięciu 

MBP i zapytano o nie 12 razy (16% wizyt). 

Zakładano także, że podczas zapisu bibliotekarz powinien być zobligowany do 

przedstawienia użytkownikowi podstawowych zasad korzystania ze zbiorów. 

Uczyniono to jednak zaledwie w 38 przypadkach (50%). Zastanawia fakt, że w ośmiu 

przypadkach nie poproszono o okazanie dowodu osobistego.  
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Tab. 6. Jak zareagował bibliotekarz, którego poinformowałeś, że chcesz się zapisać 

do biblioteki? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Poprosił o dowód 
osobisty 

17  11  17  12  13  70 92 

Poprosił o wypełnienie 
deklaracji 

11  6  4  6  1  28 37 

Spytał czy jestem 
zameldowany w Łodzi 

2  2  5  1  2  12 16 

Poinformował o 
podstawowych 

zasadach korzystania 
z biblioteki 

7  7  10  5  9  38 50 

Poprosił, żebym chwilę 
zaczekał, bo jest zajęty 

inną czynnością 
0  1  0  1  1  3 4 

Sam wypełnił 
deklarację 

1  1  2  0  0  4 5 

Źródło: Opracowanie własne. 

Szczególną grupę pytań wydzielono dla audytorów, których zadaniem było 

przeprowadzenie kontroli w filiach dziecięcych. Zakładano, że podczas zapisu 

mogą pojawić się pytania o powód przystąpienia dorosłej osoby do grona czytelników 

biblioteki przeznaczonej dla użytkowników niepełnoletnich. W Łodzi istnieje aż 14 

tego typu placówek. W połowie z nich chęć zapisu osoby dorosłej nie wzbudziła 

zainteresowania bibliotekarza. W pozostałych przypadkach dopytywano po co 

czytelnikowi literatura dziecięca i zachęcano, by tworzyć konta czytelnicze dla swoich 

dzieci/wnuków. 

Nigdzie jednak nie odmówiono osobie dorosłej zapisu do filii dziecięcej. W jednym 

przypadku padło stwierdzenie, że do biblioteki można zapisywać jedynie dzieci  

i młodzież, ale argument, że książki będą służyć dziecku, okazał się wystarczający. 

Podczas zapisu do biblioteki użytkownik ma obowiązek podać swoje dane osobowe. 

Mają one służyć identyfikacji i celom statystycznym. Pytanie, które może budzić 

kontrowersje, dotyczy wykonywanego zawodu. Na potrzeby klasyfikacji GUS 

wystarczy, że bibliotekarz zapyta o charakter pracy – czy jest ona fizyczna, czy 

umysłowa. Często jednak zdarza się, że pytanie formułowane jest jako otwarte  

i pośrednio wymusza podanie konkretnie wykonywanego zawodu. Audytorzy zostali 

poproszeni o zwrócenie szczególnej uwagi na ten moment procesu zapisu.  
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Otwarte pytanie o wykonywany zawód pojawiło się w 17 przypadkach (22%). W tej 

sytuacji kontrolerzy byli zobligowani odmówić udzielenia takiej informacji. 14 

bibliotekarzy zmodyfikowało wówczas treść zapytania i poprosiło jedynie  

o klasyfikację zajęcia (praca fizyczna lub umysłowa), ale trzech starało się nakłonić 

do podania precyzyjnych danych. W jednym przypadku zdarzyło się nawet zapytanie 

o adres miejsca pracy. 

Tab. 7. Czy bibliotekarz zapytał Cię o wykonywany zawód? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Nie 17  13  9  11  9  59 78 

Tak 2  1  8  2  4  17 22 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 8. Jak bibliotekarz zareagował, gdy powiedziałeś, że nie chcesz ujawniać 

informacji o swoim zawodzie (dotyczy grupy zapytanej o wykonywany zawód)? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie 
Śródmieści

e 
Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Próbował namówić Cię 
do ujawnienia 

informacji mówiąc, że 
to na potrzeby 

statystyk 

1  0  1  1  0  3 18 

Zmodyfikował swoje 
pytanie - spytał, czy 

wykonuję pracę 
fizyczną, czy umysłową 

1  1  7  1  4  14 82 

Źródło: Opracowanie własne. 

W myśl zapisów Ustawy o bibliotekach korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest 

bezpłatne. Zdarzają się jednak przypadki pobierania opłat za wydanie karty 

czytelnika (w żadnym z regulaminów łódzkich MBP taki zapis nie widnieje), próśb  

o wniesienie „opłaty abonamentowej” czy innego werbalizowania odpłatności 

świadczonych usług. W prawie 54% przypadków w ogóle nie wspomniano  

o pobieraniu opłat, natomiast w ponad 20% przypadków pobrano pieniądze za kartę 

lub korzystanie z biblioteki. 
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Tab. 9. Czy jest jakaś opłata za korzystanie z biblioteki? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie 
Śródmieści

e 
Widzew Razem 

L  L 
 

L  L  L 
 

L % 

Nie pobiera się opłat 
za korzystanie z 

biblioteki 
11  6  10  5  9  41 54 

Muszę zapłacić za 
wydanie karty 
bibliotecznej 

2  0  1  1  2  6 8 

Mogę wnieść 
dobrowolną opłatę 

5  3  1  5  1  15 20 

Jest opłata za wydanie 
kopii karty bibliotecznej 

0  3  1  0  0  4 5 

Jest opłata za 
korzystanie w 

wysokości od 1 do 10 
zł 

2  2  3  2  1  10 13 

Źródło: Opracowanie własne. 

Bardzo ważnym elementem procesu zapisu nowego użytkownika jest 

poinformowanie go o tym, że korzystanie z biblioteki wiąże się z akceptacją 

obowiązującego regulaminu. W treści deklaracji zapisu znajduje się punkt, w którym 

czytelnik potwierdza zapoznanie się z dokumentem. Prawdopodobnie większość 

osób czyni to automatycznie, nie czytając regulaminu. Dużą rolę w tym momencie 

odgrywa aktywna postawa bibliotekarza, który powinien poinformować zapisującego 

się o istnieniu regulaminu, zachęcić do zapoznania się z jego treścią, a najlepiej – 

przedstawić najważniejsze jego zapisy. Pomoże to w przyszłości uniknąć 

konfliktowych sytuacji, np. podczas oddawania książek po określonym terminie 

zwrotu. 

Podczas kontroli przeprowadzonej w łódzkich bibliotekach aż w 46 z 76 (61%) 

przypadków bibliotekarz zapisujący nowego czytelnika nie zachęcił go do poznania 

obowiązującego regulaminu. 
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Tab. 10. Czy bibliotekarz zachęcił Cię do zapoznania się z regulaminem? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie 
Śródmieści

e 
Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Tak, wskazał miejsce, 
w którym znajdował się 
drukowany regulamin 

3  3  7  2  2  17 22 

Tak, powiedział, że jest 
na stronie internetowej 

1  0  0  0  0  1 1 

Podał mi regulamin 
korzystania z biblioteki 

3  0  0  1  1  5 7 

Zapoznał mnie ustnie z 
regulaminem 

1  3  1  1  1  7 9 

Nie 11  8  9  9  9  46 61 

Źródło: Opracowanie własne. 

Niezadowalające odpowiedzi na powyższe pytanie nieco łagodzi fakt, że nawet jeśli 

bibliotekarz nie zaprezentował czytelnikowi całości regulaminu, to w większości 

przypadków poinformował o głównych zasadach, na których opiera się umowa  

z biblioteką. Jedynie 7 z 76 (9%) zapisujących się audytorów nie zostało w ogóle 

pouczonych. 

Tab. 11. O jakich zasadach korzystania poinformował Cię bibliotekarz? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie 
Śródmieści

e 
Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

O długości okresu 
wypożyczenia 

16  13  16  10  13  68 89 

O limicie wypożyczeń 15  12  10  10  13  60 78 

O wysokości opłaty za 
nieterminowy zwrot 

10  8  15  6  10  49 64 

Nie poinformował mnie 
o żadnych zapisach 

3  1  1  2  0  7 9 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zadaniem audytorów w trakcie pierwszej wizyty było wypożyczenie książek. 

Szczególną uwagę należało zwrócić na nowości wydawnicze – ich dostępność  

w zbiorach biblioteki i sposób ekspozycji. W większości bibliotek (74%) były one 

wydzielone z księgozbioru i w sposób widoczny promowane. Gorzej przedstawiała 

się sytuacja z ich dostępnością – aż w 76% przypadków audytorom nie udało się ich 
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wypożyczyć (biblioteka nie miała ich w swoich zbiorach). Jedynie 3 z 76 audytorów 

stwierdziło, że w bibliotece było dostępnych wiele nowych książek. 

 

Tab. 12. Czy udało Ci się wypożyczyć nowość? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie 
Śródmieści

e 
Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Nie 15  9  15  10  9  58 76 

Tak, ale większość 

tytułów była 

niedostępna 

4  4  2  2  3  15 20 

Tak, wiele tytułów z 

listy było dostępnych 
0  1  0  1  1  3 4 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Niezadowalająco wygląda także perspektywa wypożyczenia nowości w najbliższym 

czasie – jedynie w 13 z 76 bibliotek zadeklarowano, że okres oczekiwania nie 

powinien przekroczyć miesiąca. W prawie połowie przypadków (46%) pracownik nie 

potrafił określić, kiedy dany tytuł może być dostępny. 
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Tab. 13. Jak długo trzeba czekać na wypożyczenie tytułu z listy nowości, który był 

wypożyczony? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie 
Śródmieści

e 
Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Mniej niż miesiąc 4  2  4  3  0  13 17 

1-2 miesiące 4  3  6  4  6  23 31 

3-4 miesiące 1  1  0  0  1  3 4 

5-6 miesięcy 0  1  0  0  0  1 1 

Więcej niż pół roku 0  1  0  0  0  1 1 

Bibliotekarz nie potrafił 

tego określić 
10  6  7  6  6  35 46 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przy tak niskiej dostępności nowości wydawniczych, bardzo ważny wydaje się 

sposób ich rezerwowania dla kolejnych czytelników. Zadowalający jest fakt, że 

możliwości takiej nie oferuje się tylko w 6 z 76 bibliotek (8%). Najpopularniejszą 

formą rezerwowania książek jest zapis ręczny (w zeszycie lub na kartce, 

dokonywany przez bibliotekarza) – 35% przypadków i w systemie bibliotecznym – 

29%. Tylko dwie osoby samodzielnie dokonały rezerwacji przez swoje konto  

w katalogu on-line. 
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Tab. 14. Czy można zarezerwować książkę, która obecnie jest wypożyczona? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L 
 

L  L  L  L % 

Tak, bibliotekarz 

umieścił mnie na liście 

oczekujących, która 

jest sporządzana 

ręcznie (na kartce, w 

zeszycie) 

7  3  6  3  8  27 35 

Tak, bibliotekarz 

założył rezerwację na 

moim koncie w 

systemie bibliotecznym 

3  6  7  4  2  22 29 

Sam zarezerwowałem 

na swoim koncie przez 

Internet 

0  0  0  2  0  2 3 

Biblioteka nie ma w 

swoich zbiorach 

nowości 

2  2  2  3  1  10 13 

Nie, nie ma możliwości 

rezerwacji 
1  3  1  1  0  6 8 

Nie znalazłem żadnej 

interesującej mnie 

nowości 

6  0  1  0  2  9 12 

Źródło: Opracowanie własne. 

Celem pierwszej wizyty była także ocena kompetencji i chęci pomocy bibliotekarza  

w zakresie polecenia książki o podobnej tematyce do tej, która jako nowość 

wydawnicza była niedostępna. Zdaniem audytorów 47% bibliotekarzy z łatwością  

i chęcią doradziło zastępczą lekturę, a 11% wydało się zmieszanych prośbą, ale 

ostatecznie pomogło. 

Niepokojący wydaje się fakt, że aż 42% pracowników książnic nie okazało wsparcia 

czytelnikowi i nie wypełniło jednego z podstawowych dla tego zawodu zadań – nie 
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zaproponowało odpowiedniej lektury. Audytorzy, którzy nie uzyskali wsparcia, byli 

zobowiązani opisać przyczynę. Wśród odpowiedzi pojawiły się: 

 Zaangażowanie bibliotekarza ograniczyło się do wskazania regałów, na 

których znajduje się dany gatunek literacki lub zalecenia samodzielnego 

wyszukiwania w katalogu – 9 osób; 

 Brak zorientowania w danym gatunku literackim – 4 osoby; 

 Nieumiejętność rozpoznania gatunku literackiego i tematyki, którą był 

zainteresowany czytelnik – 2 osoby; 

 Brak czasu dla czytelnika – 1 osoba; 

 Bibliotekarz polecił udanie się do księgarni, w której można czytać książki na 

miejscu – 1 osoba. 

Tab. 15. Czy bibliotekarz polecił Ci książkę o podobnej tematyce do tej, która była 

wypożyczona? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Tak, był zorientowany 

w tematyce 
8  7  9  7  5  36 47 

Tak, ale wydawał się 

zmieszany pytaniem, 

nie czuł się pewnie 

4  1  2  0  1  8 11 

Niczego mi nie polecił 7  6  6  6  7  32 42 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wiele łódzkich bibliotek oprócz tradycyjnych zbiorów oferuje także inne typy 

dokumentów. Zadaniem audytorów było stwierdzenie (na podstawie obserwacji lub 

wystosowanego zapytania), czy i jakie zbiory poza książkami oferuje dana filia.  

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że prawie 80% łódzkich książnic ma w swoich 

zasobach m.in. czasopisma, audiobooki, ebooki (w tym dostęp do portalu ibuk16), 

filmy i bajki na DVD, muzykę na CD, gry planszowe i komputerowe, puzzle oraz 

komiksy. Poziom wyposażenia bibliotek w zbiory nieksiążkowe jest bardzo różny – 

kilku audytorów wspomniało o bogatej ofercie, np. długiej liście dostępnych 

                                                           
16

Ibuk.pl [on-line], [dostęp 27.01.2015]. Dostępny w: http://www.ibuk.pl/. 

http://www.ibuk.pl/
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audiobooków. Częściej jednak pojawiała się opinia, że są to zasoby niewielkie, do 

wykorzystania wyłącznie na miejscu albo tak zmarginalizowane, że bibliotekarz nie 

potrafił ich zlokalizować. 

Przykładowa wypowiedź audytora: Bardzo słabą stroną tego zbioru jest jego 

ekspozycja, tzn. stoją na regale w ciemnym kącie, a tytuły mają wypisane 

czerwonym, nieco już wyblakłym mazakiem na grzbiecie pudełka z płytą, co wg mnie 

nie jest czytelne, a i głowę trzeba by przekręcać nienaturalnie. Na moje pytanie, czy 

istnieje ich lista (w formie drukowanej czy elektronicznej), bo to przecież 87 pozycji, 

bardzo zdziwiona Pani odpowiedziała, że niestety nie! 

Tab. 16. Czy biblioteka ma inne zbiory niż książki drukowane? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Nie 4  6  2  1  3  16 21 

Tak 15  8  15  12  10  60 79 

Źródło: Opracowanie własne. 

Czytelnik przychodząc po raz pierwszy do biblioteki i akceptując regulamin 

korzystania ze zbiorów zawiera umowę. Jednym z ważniejszych, bo niosących za 

sobą określone konsekwencje, zapisów jest ten, dotyczący terminu wypożyczenia. 

Dlatego istotne jest, czy i w jaki sposób bibliotekarz informuje nowego użytkownika  

o dacie zwrotu wypożyczanych książek. Prawie 90% pracowników łódzkich książnic 

określiło ją podczas pierwszej wizyty audytora. Najczęstszą formą utrwalenia terminu 

zwrotu było wstemplowanie go w książce (76%). Rzadziej był on zapisywany na 

osobnej kartce (5%) lub rejestrowany wyłącznie w systemie (3%). W 16% wizyt nie 

utrwalono fizycznie terminy zwrotu. 
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Tab. 17. Czy bibliotekarz poinformował Cię o terminie zwrotu? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L  L  L  L % 

Nie 2  2  3  2  0  9 12 

Tak 17  12  14  11  13  67 88 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 18. W jaki sposób został utrwalony termin wypożyczenia/zwrotu? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie 
Śródmieści

e 
Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Data wstemplowana 

wewnątrz książki 
18  11  9  12  8  58 76 

Data zapisana na 

osobnej kartce 
1  0  2  1  0  4 5 

Zarejestrowano 

wypożyczenie w 

systemie 

0  1  0  0  1  2 3 

Zostałam/em 

poinformowany, ale nie 

utrwalono nigdzie daty 

0  2  6  0  4  12 16 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wizyta nr 2 

Głównym celem drugiej wizyty była ocena profesjonalizmu bibliotekarza w zakresie 

fachowego doradztwa. Sprawdzano tu poziom przygotowania kadry do udzielania 

specjalistycznej informacji z zakresu literatury naukowej, popularnonaukowej  

i popularnej. Ważne było także stwierdzenie, czy bibliotekarz jest zorientowany  

w zasobach swojej placówki oraz czy potrafi doradzić czytelnikowi inne miejsce 

pozyskania potrzebnych informacji w przypadku, gdy zbiory danej filii okażą się dla 

niego niewystarczające. 

Przed rozpoczęciem drugiej wizyty audytorzy byli zobligowani wybrać temat 

poszukiwań. Realizatorzy projektu radzili, by był to obszar, który rzeczywiście jest dla 

nich interesujący – dawało to większą motywację do wnikliwych poszukiwań. 

Zwrócono także uwagę na konieczność dostosowania tematu do rodzaju biblioteki, 

tzn. że powinien być on popularny, nie za bardzo wyspecjalizowany czy naukowy, 

gdyż biblioteki publiczne nie mają obowiązku gromadzić tego typu literatury. Wśród 

zagadnień, które wybrali kontrolerzy były m.in. historia Polski, Łodzi lub danej 

dzielnicy, motywy literackie, języki obce, turystyka, zagadnienia z zakresu psychologii 

i pedagogiki. 

Zgodnie ze scenariuszem wizyty audytor miał najpierw samodzielnie spróbować 

dotrzeć do poszukiwanych materiałów, ale w razie gdyby bibliotekarz nie zaoferował 

mu wsparcia w ciągu 10-15 minut, miał zwrócić się do niego z prośbą o pomoc. 

Interakcja z pracownikiem była konieczna w celu dokonania oceny jego kompetencji. 

W wyniku kontroli ustalono, że 46% bibliotekarzy niezwłocznie zaoferowało pomoc  

w dotarciu do informacji, a 17% po dłuższej chwili pobytu czytelnika.  

Audytorzy musieli zwrócić się o pomoc w 29% przypadków (22 wizyty) – mimo to 

cztery osoby nie uzyskały wsparcia. Poniżej zamieszczono opis sytuacji: 

 Gdy poprosiłem o udzielenie informacji, bibliotekarz powiedział: „Nie wiem. 

Praca z ludźmi jest męcząca, tu jest mała obsada”. 

 W miejscu, gdzie znajduje się księgozbiór o interesującej mnie tematyce 

odbywało się szkolenie komputerowe dla seniorów. 

 Pani nie czuła, że potrzebuję jakiejś szczególnej pomocy. 

 Bibliotekarka uznała, że nie jest w stanie mi pomóc, pokazała mi wyłącznie 

działy, gdzie mogę znaleźć interesujące mnie książki. 
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Tab. 19. Czy bibliotekarz pomógł Ci w poszukiwaniu odpowiednich materiałów? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie 
Śródmieści

e 
Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Tak, od razu gdy 

zjawiłem się w 

bibliotece 

10  6  5  6  8  35 46 

Tak, gdy zauważył, że 

od dłuższego czasu 

kręcę się po bibliotece 

2  3  3  3  2  13 17 

Tak, gdy go o to 

poprosiłem 
4  4  8  3  2  22 29 

Nie, mimo że go o to 

poprosiłem 
2  0  1  1  0  4 5 

Nie, nie było takiej 

potrzeby 
1  0  0  0  1  2 3 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zgodnie z założeniem badania o jakości udzielonej informacji może świadczyć liczba 

poleconych przez bibliotekarza publikacji. W prawie połowie przypadków liczba 

poleconych publikacji wahała się od jednego do trzech tytułów. W 16 filiach (21%) 

polecono 4-6 publikacji, a w 12 (16%) 7-10. Z pewnością liczba adekwatnych do 

zapytania materiałów zależy od zasobności zbiorów, ale ważnym czynnikiem w tym 

przypadku był także stopień zaangażowania bibliotekarza w pomoc czytelnikowi. 
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Tab. 20. Ile publikacji z księgozbioru polecił Ci bibliotekarz? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Żadnej 4  1  2  1  2  10 13 

1-3 9  7  6  6  6  34 45 

4-6 2  3  5  3  3  16 21 

7-10 3  2  4  3  0  12 16 

Powyżej 10 1  1  0  0  2  4 5 

Źródło: Opracowanie własne. 

Audytorzy poproszeni zostali o ocenę trafności porad bibliotekarza – mieli stwierdzić, 

w jakim stopniu polecone publikacje zaspokoiły ich potrzeby informacyjne. Niemal 

połowa kontrolerów (47%) uznała, że wszystkie lub prawie wszystkie zasugerowane 

materiały odpowiadały na zapytanie czytelnika. Według 17% tajemniczych klientów 

mniej więcej połowa publikacji poleconych przez bibliotekarza odpowiadała ich 

potrzebom. Okazuje się, że podczas 1/4 wizyt audytorzy nie skorzystali z żadnych 

lub skorzystali tylko z nielicznych materiałów rekomendowanych przez bibliotekarza. 

W 8 z 76 skontrolowanych filii bibliotekarz nie polecił użytkownikowi żadnej publikacji. 
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Tab. 21. Czy publikacje, które otrzymałeś od bibliotekarza, były trafnie dobrane  

i znalazłeś w nich informacje, których poszukiwałeś? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Tak, wszystkie (lub 

prawie wszystkie) były 

dobrze dobrane 

8  8  8  6  6  36 47 

Tak, mniej więcej 

połowa z nich 
1  2  4  2  4  13 17 

Niewiele pasowało do 

mojego zapytania 
4  3  3  5  1  16 21 

W żadnej nie 

znalazłem 

interesujących mnie 

informacji 

1  1  0  0  1  3 4 

Bibliotekarz nic mi nie 

polecił, nie przyniósł 
4  1  2  1  2  8 11 

Źródło: Opracowanie własne. 

W przypadku niektórych poszukiwań bibliograficznych ważną rolę odgrywają 

wydawnictwa ciągłe. Z analizy sprawozdań łódzkich bibliotek oraz analizy ich 

wydatków wynika, że periodyki stanowią niewielką część ich zbiorów. Potwierdzenie 

tego faktu odnajdujemy w relacjach audytorów – w przypadku aż 66 wizyt (86%) 

bibliotekarze nie polecali czasopism jako źródeł informacji. 

Internet pełni we współczesnym świecie niezwykle istotną rolę w wyszukiwaniu 

informacji. Trudno nie zgodzić się z tezą, że jego upowszechnienie znacząco 

przyczyniło się do zmniejszenia roli bibliotek w tym zakresie. Przewagą tych drugich 

jest jednak fakt, że nie wszystkie informacje dostępne w sieci są wiarygodne. 

Ponadto w publikacjach drukowanych często temat jest ujęty obszerniej i dokładniej. 

Będąc świadomymi tych różnic, tajemniczy klienci zostali poproszeni o sprawdzenie, 

czy bibliotekarz zaleci wyszukiwanie informacji w Internecie jako alternatywę dla 

dostępnych publikacji. 
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Okazało się, że tylko w dwóch przypadkach bibliotekarz zasugerował skorzystanie  

z Internetu, a trzykrotnie zdarzyło się, że sam sięgnął do elektronicznej wyszukiwarki 

przed przeszukaniem zasobów książnicy. Większość bibliotekarzy albo w ogóle nie 

sugerowała czytelnikowi i/lub nie sięgnęła po to narzędzie albo uczyniła to dopiero, 

gdy zasoby tradycyjne okazały się niewystarczające. 

Niepokoi jednak fakt, że bibliotekarze nie zalecili (26 wizyt) lub sami nie przeszukali 

zasobów sieci (22 wizyty) w momencie, gdy nie mogli wspomóc czytelnika  

w wyszukaniu informacji w oparciu o własne zbiory. 

Tab. 22. Czy bibliotekarz zasugerował skorzystanie z Internetu? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Tak, nawet zanim 

przeszukał zasoby 

biblioteczne 

0  0  0  0  2  2 3 

Tak, ale najpierw starał 

się odnaleźć informacje w 

zbiorach bibliotecznych 

2  1  1  6  3  13 17 

Nie, informacje zawarte w 

publikacjach, które mi 

dostarczył były 

wystarczające 

9  9  9  3  5  35 46 

Nie, mimo że informacje 

zawarte w publikacjach, 

które mi dostarczył nie 

były wystarczające 

8  4  7  4  3  26 34 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tab. 23. Czy bibliotekarz sam wyszukał jakieś informacje w Internecie? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie 
Śródmieści

e 
Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Tak, nawet zanim 

przeszukał zasoby 

biblioteczne 

0  1  0  0  2  3 4 

Tak, ale najpierw starał 

się odnaleźć informacje 

w zbiorach 

bibliotecznych 

3  3  2  2  1  11 14 

Nie, informacje zawarte 

w publikacjach, które mi 

dostarczył były 

wystarczające 

9  6  8  4  7  34 45 

Nie, mimo że informacje 

zawarte w publikacjach, 

które mi dostarczył nie 

były wystarczające 

6  2  6  5  3  22 29 

Nie - brak pomocy 1  2  1  2  0  6 8 

Źródło: Opracowanie własne. 

Realizatorzy projektu zakładali, że w sytuacji, gdy zbiory danej filii okażą się 

niewystarczające, by zaspokoić potrzeby informacyjne użytkownika, bibliotekarz 

zaleci skorzystanie z innej książnicy. Uczyniło tak 18 osób (24%). Niestety aż 23 

pracowników (30%) nie zasugerowało wizyty w innej placówce, mimo że informacje 

zawarte w poleconych publikacjach nie były satysfakcjonujące. 
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Tab. 24. Czy bibliotekarz zasugerował, że powinieneś udać się w poszukiwaniu 

literatury na wybrany przez Ciebie temat do innej łódzkiej biblioteki? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Nie, informacje 

zawarte w 

publikacjach, które mi 

dostarczył były 

wystarczające 

10  8  8  4  5  35 46 

Nie, mimo że 

informacje zawarte w 

publikacjach, które mi 

dostarczył nie były 

wystarczające 

7  4  6  4  2  23 30 

Tak 2  2  3  5  6  18 24 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ważną usługą oferowaną przez biblioteki publiczne jest udostępnianie komputerów  

z połączeniem internetowym. Do połowy 2015 r. (czyli w okresie, w którym odbywały 

się kontrole) większość łódzkich filii dzięki wsparciu Fundacji Orange umożliwiała 

czytelnikom darmowe korzystanie z sieci. Tylko w dwóch przypadkach usługa 

okazała się płatna. Mimo istnienia takiego udogodnienia, aż 39% audytorów nie 

udało się w ogóle skorzystać z Internetu. W 13 przypadkach powodem było zajęte 

stanowisko przez innego czytelnika, w 10 bibliotekach w ogóle nie było komputera,  

a w 7 dostępu do Internetu. 
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Tab. 25. Czy udało Ci się skorzystać z Internetu? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Tak, bezpłatnie 13  6  7  9  9  44 58 

Tak, musiałem wnieść 

opłatę 
2  0  0  0  0  2 3 

Nie 4  8  10  4  4  30 39% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zadaniem audytorów było także przetestowanie sprawności komputerów, dostępnych 

w bibliotekach. Większość osób (70%), które skorzystały ze sprzętu oceniło jego 

działanie jako szybkie lub raczej szybkie. Pozostali nie byli zadowoleni z jego 

wydajności. 

Tab. 26.Jak działał komputer, z którego korzystałeś? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Szybko 5  1  4  3  1  14 18 

Raczej szybko 8  3  3  3  5  22 29 

Wolno 3  2  1  2  3  11 15 

Stanowczo za wolno 

(zawieszał się) 
0  1  1  2  0  4 5 

Nie korzystałam/em z 

komputera 
3  7  8  3  4  25 33 

Źródło: Opracowanie własne. 

Bardzo ważnym elementem oceny przebiegu drugiej wizyty było wydanie opinii  

nt. kompetencji bibliotekarza w zakresie znajomości księgozbioru placówki. Znacząca 

większość tajemniczych klientów (92%) uznała, że pracownik był zorientowany  

w zasobach. 
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Tab. 27. Czy Twoim zdaniem bibliotekarz zna księgozbiór biblioteki? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Tak 9  10  8  8  6  41 54 

Raczej tak 8  4  6  4  7  29 38 

Raczej nie 2  0  2  1  0  5 7 

Nie 0  0  1  0  0  1 1 

Źródło: Opracowanie własne. 

Pięciu audytorów, którzy odwiedzili biblioteki główne otrzymało dodatkowe zadanie – 

zapytanie o ofertę książek elektronicznych on-line na platformie ibuk. Zdaniem 

realizatorów projektu aspekt ten był wart zgłębienia, ponieważ jest to stosunkowo 

nowa oferta w łódzkich placówkach. Do wojewódzkiego konsorcjum przystąpiły 

cztery z pięciu MBP. Tylko w jednej bibliotekarz dyżurujący od razu udzielił 

audytorowi kompleksowej informacji nt. platformy. W pozostałych bibliotekach 

czytelnik musiał dość szczegółowo tłumaczyć, jaka oferta go interesuje. Tylko dwie  

z pięciu osób dobrze oceniły jakość informacji udzielonych przez bibliotekarza. 

Zaledwie w jednej z pięciu bibliotek audytorowi zaprezentowano sposób działania 

platformy ibuk. 

Wizyta nr 3 

Głównym celem trzeciej wizyty było rozpoznanie dostępności usług reprograficznych, 

oferowanych przez bibliotekę oraz sprawdzenie, czy jej pracownicy respektują prawo 

użytkownika do powielania dóbr kultury w ramach dozwolonego użytku osobistego. 

Zadaniem tajemniczego klienta było także poproszenie bibliotekarza o wsparcie przy 

stworzeniu opisu bibliograficznego publikacji i tym samym zweryfikowanie jego 

kompetencji w tym zakresie. 

Podczas trzeciej wizyty realizatorzy projektu poprosili audytorów o skorzystanie  

z księgozbioru podręcznego oraz książek, które są dostępne wyłącznie w trybie 

prezencyjnym. Stąd też pytanie w ankiecie o dostęp do publikacji – większość osób 

(74%) oceniła, że regały ze zbiorami podręcznymi były łatwo dostępne. 
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Tab. 28. Czy mogłeś swobodnie dojść do regału z księgozbiorem podręcznym? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Nie 3  4  7  3  3  20 26 

Tak 16  10  10  10  10  56 74 

Źródło: Opracowanie własne. 

Korzystanie ze zbiorów na miejscu wymaga wygospodarowania na terenie biblioteki 

miejsc dla czytelników. Tajemniczy klienci mieli sprawdzić, czy łódzkie filie 

przewidziały taką przestrzeń. Znacząca większość – 71 z 76 skontrolowanych – 

oferuje użytkownikom miejsca do pracy ze zbiorami. 

Tab. 29. Czy w bibliotece jest miejsce, w którym można przejrzeć książki? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Nie 0  2  2  1  0  5 7 

Tak 19  12  15  12  13  71 93 

Źródło: Opracowanie własne. 

Jak już wspomniano, podczas trzeciej wizyty audytorzy mieli za zadanie skorzystać  

z księgozbioru podręcznego, który na ogół nie jest wypożyczany na zewnątrz. 

Pojawia się wówczas potrzeba powielenia treści – najłatwiejszym sposobem jest 

skserowanie wybranego fragmentu publikacji. Okazuje się, że aż w 39 z 76 

przypadków (51%) nie było to możliwe. Powodem w 27 przypadkach był brak ksero, 

w 8 jego awaria, a w 4 urządzenie było w danym momencie zajęte. Najgorzej 

sytuacja wyglądała w MBP Łódź-Górna i MBP Łódź-Polesie – w filiach tych bibliotek 

tylko jednemu audytorowi udało się wykonać kserokopię, ponieważ w tych MBP 

jedynie dwie placówki mają sprzęt reprograficzny. 
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Tab. 30. Czy udało Ci się skserować w bibliotece wybrany fragment książki? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie 
Śródmieści

e 
Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Nie 3  13  16  5  2  39 51 

Tak 16  1  1  8  11  37 49 

Źródło: Opracowanie własne. 

Bardzo ważnym elementem wizyty było stwierdzenie, czy łódzcy bibliotekarze  

w jakikolwiek sposób ograniczają użytkownikom możliwość powielania publikacji. 

Realizatorzy projektu zakładali, że może pojawić się sytuacja, w której pracownik filii 

odmówi skserowania znaczącej części lub całości publikacji, powołując się na 

ochronę praw autorskich. W środowisku bibliotekarzy pojawia się czasami 

przekonanie, że powielanie książek jest wykroczeniem. Można usłyszeć, iż 

zabronione jest kserowanie więcej niż jednego rozdziału lub objętości 

przekraczającej arkusz drukarski itp. Wszystkie tego typu twierdzenia nie są zgodne 

z prawdą, gdyż zapisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach 

dozwolonego użytku osobistego zezwalają na powielanie całych dokumentów. 

Wykonana w ramach projektu analiza regulaminów łódzkich MBP pokazała, że  

w żadnym z nich nie powołano się na ten zapis. W związku z tym można 

przypuszczać, że bibliotekarze mogą dowolnie interpretować prawo. W trzech 

przypadkach audytorom odmówiono wykonania kserokopii właśnie w związku  

z rzekomo istniejącymi ograniczeniami. 
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Tab. 31. Czy bibliotekarz określił jakiś limit kserowanych stron (dotyczy grupy, której 

udało się wykonać ksero)? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L  L  L  L  L % 

Nie 15  1  0  8  8  32 86 

Tak 1  0  1  0  3  5 14 

Źródło: Opracowanie własne. 

Osoby, którym nie udało się wykonać kserokopii na terenie biblioteki były 

zobowiązane poprosić o umożliwienie wykonania usługi na zewnątrz. Pozwolono na 

to 11 osobom (28%) bez stawiania dodatkowych obostrzeń. W trzech przypadkach 

bibliotekarz wyraził zgodę na wyniesienie książek poza bibliotekę pod warunkiem 

pozostawienia pod zastaw dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem 

lub karty bibliotecznej. Zadowalający jest fakt, że żaden z pracowników filii nie podał 

jako jedynego warunku pozostawienia dowodu osobistego, gdyż praktyka taka jest 

niezgodna z prawem. Żadna instytucja nie ma prawa tego żądać. 

Więcej niż połowie audytorów (26 przypadków – 64%), którzy nie mogli wykonać 

kopii w bibliotece, nie udało się tego dokonać także poza nią. Nie wyraziło na to 

zgody 17 bibliotekarzy i nie podało konkretnego powodu, 7 stwierdziło, że w pobliżu 

nie ma punktu ksero, więc usługa ta nie będzie możliwa do wykonania. Jeden 

bibliotekarz powołał się na zapis regulaminu uniemożliwiający wynoszenie publikacji 

z księgozbioru podręcznego poza teren biblioteki, a jeden stwierdził, że do tego 

potrzebna jest zgodna kierownika, który był wówczas nieobecny. 
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Tab. 32. Czy mogłaś/eś zabrać książkę, która udostępniana jest tylko na miejscu, do 

punktu ksero poza biblioteką (dotyczy grupy, której nie udało się wykonać ksero)? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie 
Śródmieści

e 
Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Tak - bez żadnych 

problemów 
0  6  3  1  1  11 28% 

Tak - ale pod pewnymi 

warunkami (jakimi?) 
1  0  2  0  0  3 8% 

Nie 2  7  11  4  1  26 64% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Inną formą, umożliwiającą powielenie zawartości książki jest jej sfotografowanie. 

Poproszono wybranych audytorów o sprawdzenie, czy bibliotekarz wyrazi na to 

zgodę. Podobnie jak w przypadku wykonywania kserokopii, tak i tu zakładano, że 

mogą pojawić się argumenty uniemożliwiające wykonanie kopii, motywowane 

ochroną praw autorskich. Na 54 zapytania o możliwość wykonania zdjęcia, dwóch 

bibliotekarzy udzieliło negatywnej odpowiedzi. Spośród 52 odpowiedzi pozytywnych, 

dwie osoby zabroniły wykonania zdjęcia z lampą błyskową, co nie znajduje 

uzasadnienia, bo przecież zbiory gromadzone w bibliotekach publicznych nie są np. 

starodrukami, którym światło mogłoby zaszkodzić. Kolejnych dwóch pracowników 

wyznaczyło limit fotografowanych stron, co także nie może być motywowane 

przepisami prawa autorskiego lub innymi powszechnie obowiązującymi. Najbardziej 

enigmatyczne i zadziwiające były odpowiedzi trzech bibliotekarzy, którzy stwierdzili, 

że czytelnik może zrobić zdjęcie, ale tylko nieoficjalnie (teoretycznie poza wiedzą 

pracownika), bo takie działanie jest zabronione. Taka postawa świadczy przede 

wszystkim o nieznajomości prawa, ale także o tym, że dana osoba dopuszcza 

realizowanie działań, które (w jej mniemaniu) są nielegalne. 
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Tab. 33. Czy bibliotekarz wyraził zgodę na sfotografowanie zawartości książki? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Tak 12  11  14  10  5  52 68 

Nie 1  0  0  0  1  2 3 

Nie spytałam/em o to 6  3  3  3  7  22 29 

Źródło: Opracowanie własne. 

Biblioteki publiczne oferują odpłatnie usługę wydruku dokumentów. Z punktu 

widzenia czytelnika oferta ta wydaje się atrakcyjna, szczególnie w przypadku 

niewielkich zleceń, których profesjonalne punkty drukarskie mogą nie przyjąć do 

realizacji. Z kontroli audytorów wynika, że w 63% filii można zlecić wydruk czarny,  

a w 12% (9 placówek) również kolorowy. Wynik ten pokazuje, że dostęp do usługi nie 

jest równomierny w skali miasta. Jest to prawdopodobnie związane z brakiem 

urządzeń drukujących w tych placówkach. 

Tab. 34. Czy biblioteka oferuje wydruki? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Nie 1  11  14  1  1  28 37 

Tak 18  3  3  12  12  48 63 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tab. 35. Czy biblioteka oferuje także wydruki w kolorze? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L  L  L  L  L  L % 

Nie 15  14  17  12  9  67 88 

Tak 4  0  0  1  4  9 12 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zadaniem audytorów podczas tej wizyty było również poproszenie bibliotekarza  

o pomoc przy stworzeniu opisu bibliograficznego dokumentu. Żaden pracownik nie 

powinien mieć problemu z udzieleniem takiego wsparcia, ale okazało się, że 18 z 76 

(24%) odmówiło. Powodem braku pomocy było: 

 Czytelnik powinien potrafić samodzielnie stworzyć przypis – 6, 

 Doradzenie, aby czytelnik sprawdził w Internecie, jak wykonać opis 

bibliograficzny – 6, 

 Brak kompetencji w tym zakresie – 4, 

 Brak czasu ze względu na innych użytkowników – 1, 

 Bibliotekarz powiedział, że każdy nauczyciel ma inne wymagania i dlatego mi 

nie pomoże – 1. 

W stworzeniu opisu bibliograficznego pomogło użytkownikom 58 bibliotekarzy (76%). 

Analiza 131 opisów bibliograficznych pokazała, że 53 z nich zawierały błędy. 

Niektóre były drobne (np. zapis roku wydania: „2005 r.”). W innych brakowało 

jakiegoś elementu lub podano zbędne – np. liczbę stron czy informację o ilustracjach. 

Zdarzały się też błędy polegające na niewłaściwym uszeregowaniu elementów opisu 

bibliograficznego. 
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Tab. 36. Czy bibliotekarz pomógł Ci w uzupełnieniu listy książek (pytanie o przypisy, 

opis bibliograficzny)? 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Nie 3  4  3  5  3  18 24 

Tak 16 
 

10 
 

14 
 

8 
 

10 
 

58 76 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wizyta nr 4 

Głównym celem ostatniej wizyty było sprawdzenie, jak bibliotekarz zachowa się  

w jednej z tzw. trudnych sytuacji. Zadaniem audytora było zwrócenie wypożyczonych 

podczas pierwszej wizyty książek po znaczącym (około miesięcznym) przekroczeniu 

wskazanego w regulaminie terminu. Okazało się, że w 41% przypadków (31 filii) 

bibliotekarz w ogóle nie upomniał czytelnika – nie powiedział, że termin zwrotu został 

przekroczony i w związku z tym nie pobrał opłaty. Sankcji finansowych nie 

zastosowano także w kolejnych 16 filiach, mimo że zwrócono uwagę na 

niedotrzymanie warunków regulaminu wypożyczeń. Konsekwencje nieterminowego 

zwrotu książek poniesiono tylko w 29 przypadkach (38%). 

Większość bibliotekarzy podeszła do sytuacji w sposób profesjonalny, informując 

użytkownika o przewinieniu w sposób neutralny, wyrażając żal z powodu naliczenia 

opłaty lub komentując sprawę w zabawny sposób. Tylko dwóch z 29 pracowników 

wyraziło oburzenie, wynikające z faktu niedotrzymania terminu zwrotu dokumentów, 

co można uznać za zachowanie nazbyt emocjonalne. 
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Tab. 37. Czy bibliotekarz poinformował Cię, że zwracasz książki po terminie? 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Nie i nie pobrał opłaty 13 
 

2 
 

10 
 

5 
 

1 
 

31 41 

Tak, ale nie pobrał opłaty 1 
 

5 
 

6 
 

1 
 

3 
 

16 21 

Tak i pobrał opłatę 5 
 

7 
 

1 
 

7 
 

9 
 

29 38 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 38. Sposób poinformowania o opłacie przez bibliotekarza (dotyczy grupy,  

w której bibliotekarz pobrał opłatę). 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Neutralnie, podając jej 

wysokość 
4 

 
2 

 
0 

 
2 

 
4 

 
12 41 

Tonem 

oburzonym/obrażonym 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 7 

Wyrażając żal (było mu 

przykro, że muszę 

zapłacić) 

1 
 

2 
 

0 
 

3 
 

3 
 

9 31 

Z poczuciem humoru 0 
 

3 
 

0 
 

1 
 

2 
 

6 21 

Źródło: Opracowanie własne. 

Okazuje się, że w większości łódzkich filii (21 z 29) użytkownik mógł negocjować 

wysokość opłaty. Bibliotekarze zgodzili się na obniżenie jej wysokości głównie ze 

względu na dużą (maksymalnie możliwą) liczbę wypożyczonych książek. Przyczyną 

tolerancyjnej postawy pracowników był także fakt, że wszyscy audytorzy byli nowymi 

czytelnikami, którzy mogli jeszcze nie obyć się z obowiązującymi regułami. Często 

taki argument podawany był także jako uzasadnienie całkowitej anulacji opłaty.   
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Tab. 39. Czy była możliwość anulowania lub obniżenia opłaty(dotyczy grupy, w której 

bibliotekarz pobrał karę)? 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Tak, opłatę obniżono 5 
 

4 
 

1 
 

5 
 

6 
 

21 62 

Nie, opłatę pobrano w 

pełnej wysokości 
0 

 
3 

 
0 

 
2 

 
3 

 
8 28 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przyjmując opłatę za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, pracownik 

zobowiązany jest do wydania pokwitowania. Większość tajemniczych klientów (21  

z 29) otrzymała dowód wpłaty. 

Tab. 40. Czy otrzymałeś potwierdzenie wpłaty (dotyczy grupy, w której bibliotekarz 

pobrał opłatę)? 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Nie 2 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

8 28 

Tak 3 
 

7 
 

1 
 

4 
 

6 
 

21 72 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wizyta w czytelniach 

Dwie z pięciu łódzkich Miejskich Bibliotek Publicznych mają w swojej strukturze 

czytelnie – MBP Łódź-Górna oraz MBP Łódź-Śródmieście. Zadaniem 

odwiedzających audytorów było sprawdzenie poziomu obsługi klienta, ich zbiorów  

i wyposażenia oraz kompetencji bibliotekarzy.  
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W wyniku kontroli stwierdzono, że w żadnej z nich nie pobiera się opłat, a warunkiem 

skorzystania z zasobów jest zapisanie się do biblioteki głównej (obie czytelnie 

znajdują się w tym samym budynku, co naczelna książnica w dzielnicy). W MBP 

Łódź-Górna bibliotekarz od razu wyraził chęć wsparcia czytelnika, natomiast w MBP 

Łódź-Śródmieście uczynił to na prośbę korzystającego. Obie czytelnie dysponowały 

satysfakcjonującymi zbiorami – audytorom polecono powyżej 10 publikacji, z których 

prawie wszystkie były adekwatne do zapytania.  

Osobie kontrolującej funkcjonowanie czytelni na Górnej udało się skorzystać  

z Internetu – komputer działał sprawnie i audytor mógł swobodnie wyszukiwać 

informacje. W czytelni MBP Łódź-Śródmieście sprzęt był zajęty, więc nie było 

możliwości przetestowania go. Audytorzy mogli swobodnie kserować i fotografować 

udostępniane im materiały. 

Kontrolerzy ocenili, że bibliotekarz zna lub raczej zna zasoby czytelni. Kompetencje 

pracowników oceniono dobrze, uzyskano wsparcie w zakresie utworzenia opisu 

bibliograficznego publikacji. Jako wadę wskazano warunki lokalowe. 

Ogólna ocena bibliotek (wyposażenie, personel, 

katalog on-line) 

Po odbyciu wszystkich zaplanowanych wizyt zadaniem audytorów było ocenienie 

kontrolowanej filii. Pytania dotyczyły głównie jej wyposażenia i warunków lokalowych. 

Rozstawienie regałów większość osób (79%) oceniła bardzo dobrze lub dobrze. 

Wśród uwag krytycznych pojawiły się następujące sugestie: 

 ciężko korzysta się z najniższych i najwyższych półek, 

 w kilku przypadkach odstępy między regałami są zbyt małe, więc 

przemieszczanie się między nimi sprawia kłopot, 

 w niektórych filiach występuje utrudniony dostęp do regałów, które są 

zastawione kwiatami lub innymi meblami, 

 w niektórych przypadkach zauważono utrudnianie dostępu do księgozbioru 

podręcznego (np. „książki zamknięte na kłódkę”), 

 brak dostępu do regałów znajdujących się w obszarach, w których 

rozstawione są komputery, podczas gdy odbywają się kursy z ich 

wykorzystaniem, 
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 14 osób zwróciło uwagę na niewielką powierzchnię filii (w kilku przypadkach 

użyto sformułowania „ciasnota”), ale mimo tego sposób rozstawienia regałów 

uznano za dobry lub optymalny. 

Tab. 41. Jak oceniasz rozstawienie regałów z książkami? 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Bardzo dobrze 8 
 

6 
 

6 
 

4 
 

5 
 

29 38 

Dobrze 7 
 

5 
 

8 
 

4 
 

7 
 

31 41 

Przeciętnie 4 
 

3 
 

3 
 

5 
 

1 
 

16 21 

Źle 0  0  0  0  0  0 0 

Źródło: Opracowanie własne. 

Czynnikiem, który może ułatwić poruszanie się po nowo poznanej bibliotece jest 

odpowiednie oznaczenie regałów, dlatego zadaniem audytorów było dokonanie 

oceny tego aspektu. Większość tajemniczych klientów (77%) uznało oznaczenia za 

bardzo dobre lub dobre, 20% za przeciętne, a 2 osoby za źle wykonane. Wśród uwag 

krytycznych pojawiły się: 

 brak oznaczenia niektórych regałów, 

 nieestetyczne oznaczenia, 

 brak jednolitości systemu oznaczeń, 

 niezrozumiałe oznaczenia, 

 niewyraźne, nieczytelne oznaczenia. 

Tab. 42. Jak oceniasz sposób oznaczenia regałów? 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Bardzo dobrze 8 
 

5 
 

9 
 

3 
 

2 
 

27 35 

Dobrze 7 
 

6 
 

5 
 

6 
 

8 
 

32 42 
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Przeciętnie 3 
 

3 
 

2 
 

4 
 

3 
 

15 20 

Źle 1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

2 3 

Źródło: Opracowanie własne. 

Większość łódzkich filii wyposażono w komputery i urządzenia powielające 

(drukarka, ksero). Postanowiono sprawdzić, czy czytelnik odwiedzający bibliotekę ma 

tego świadomość. Audytorów poproszono, by zorientowali się (jedynie rozglądając 

się po bibliotece, nie zadając pytania pracownikowi), jakie sprzęty ma przydzielona 

im filia. Wyniki kontroli zamieszczono w poniższych tabelach. 

Odpowiedzi tajemniczych klientów dotyczące wyposażenia filii porównano ze stanem 

faktycznym. Wynik był zgodny w przypadku MBP Łódź-Bałuty i MBP Łódź-Widzew – 

wszystkie filie wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu. Jedna 

biblioteka MBP Łódź-Śródmieście nie ma takiego sprzętu, czego audytor nie 

stwierdził. W przypadku MBP Łódź-Górna aż 6 tajemniczych klientów nie zauważyło 

komputerów, choć są w nie wyposażone wszystkie placówki. Podobnie sytuacja 

wygląda w MBP Łódź-Polesie – chociaż komputery są we wszystkich filiach, 

audytorzy nie odnotowali ich w pięciu. 

Tab. 43. Czy w bibliotece są komputery z dostępem do Internetu? 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Nie 0 
 

6 
 

5 
 

0 
 

0 
 

11 14 

Tak 19 
 

8 
 

12 
 

13 
 

13 
 

65 86 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zdaniem audytorów we wszystkich filiach MBP Łódź-Bałuty dostępna jest usługa 

ksero, choć w rzeczywistości dwie filie nie dysponują takim sprzętem. W MBP Łódź-

Śródmieście dwie filie nie oferują usług reprograficznych – tymczasem brak taki 

stwierdziło czterech kontrolerów. W przypadku MBP Łódź-Polesie ksero zauważono 

w dwóch filiach (jest tylko w jednej). Zgodnie ze stanem faktycznym oceniono MBP 

Łódź-Widzew – 12 z 13 filii ma kopiarkę i MBP Łódź-Górna – tylko jedna filia 

udostępnia taki sprzęt. 
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Tab. 44. Czy w bibliotece jest ksero? 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Nie 0 
 

13 
 

15 
 

4 
 

1 
 

33 43 

Tak 19 
 

1 
 

2 
 

9 
 

12 
 

43 57 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wynik kontroli, dotyczącej wyposażenia biblioteki w urządzenie drukujące zgadzał się 

z rzeczywistością w przypadku MBP Łódź-Bałuty i MBP Łódź-Śródmieście. Niewielka 

rozbieżność wystąpiła w przypadku MBP Łódź-Widzew – audytorzy nie zaraportowali 

tylko jednego miejsca, w którym znajduje się urządzenie. Znaczące różnice wystąpiły 

w przypadku MBP Łódź-Górna – wg tajemniczych klientów tylko trzy filie mają 

drukarki, podczas gdy w rzeczywistości mają je wszystkie. Podobna sytuacja 

wystąpiła w MBP Łódź-Polesie – wg audytorów urządzenia są w sześciu 

bibliotekach, a tymczasem wyposażono w nie również wszystkie filie.  

Różnice między stanem faktycznym a obserwacjami tajemniczych klientów można 

oczywiście tłumaczyć nieuważnością audytorów, jednak warto rozważyć, czy 

informacja o dostępności sprzętu nie powinna być lepiej wyeksponowana, by każdy 

klient był świadomy oferty. 

Tab. 45. Czy w bibliotece jest drukarka? 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Nie 0 
 

11 
 

11 
 

1 
 

1 
 

24 32 

Tak 19 
 

3 
 

6 
 

12 
 

12 
 

52 68 

Źródło: Opracowanie własne. 

Z uwagi na fakt, że większość łódzkich filii ma charakter uniwersalny, postanowiono 

sprawdzić, czy wydzielono w nich miejsce przeznaczone dla dzieci. Zdaniem 

tajemniczych klientów prawie 60% placówek ma wydzielony kąciki dla dzieci. Według 
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71% oceniających jest on dobrze zaaranżowany i dostosowany do upodobań 

najmłodszych czytelników. 

Tab. 46. Czy w bibliotece jest kącik dla dzieci? 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Nie 5 
 

5 
 

8 
 

10 
 

3 
 

31 41 

Tak 14 
 

9 
 

9 
 

3 
 

10 
 

45 59 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 47. Ocena kącika dla dzieci (dotyczy grupy, w której znajdował się kącik dla 

dzieci). 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L % L % L % L % L % L % 

Był ładnie zaaranżowany, 

wyposażony w przedmioty 

dla dzieci 

7 
 

7 
 

6 
 

3 
 

9 
 

32 71 

Był słabo zaaranżowany, 

mało zachęcający 
7 

 
2 

 
3 

 
0 

 
1 

 
13 29 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ważną kwestią, szczególnie podczas korzystania ze zbiorów na miejscu, jest dostęp 

do światła. Zadaniem audytorów była ocena tego aspektu. Większość placówek 

(82%) ma zdaniem audytorów dobry lub dość dobry dostęp do światła dziennego. 

Jeszcze lepiej oceniono światło sztuczne – aż 96% uznało je za dobre lub 

wystarczająco dobre. Okazuje się natomiast, że tylko w jednej filii miejsca do 

samodzielnej pracy wyposażono w dodatkowe lampki. 
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Tab. 48. Ocena dostępu do światła dziennego. 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Pomieszczenie jest 

widne, ma wiele okien 
8 

 
8 

 
5 

 
6 

 
7 

 
34 45 

Pomieszczenie jest dość 

widne, ma kilka okien 
7 

 
6 

 
9 

 
2 

 
4 

 
28 37 

Pomieszczenie niemal nie 

ma dostępu do światła 

dziennego, jest mroczne 

1 
 

0 
 

1 
 

3 
 

1 
 

6 8 

Audytor nie mógł 

sprawdzić – był w 

bibliotece po zmroku 

3 
 

0 
 

2 
 

2 
 

1 
 

7 9 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 49. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone, natężenie światła pozwala na 

swobodną lekturę. 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Tak 10 
 

8 
 

10 
 

6 
 

6 
 

40 53 

Raczej tak 8 
 

6 
 

7 
 

6 
 

6 
 

33 43 

Raczej nie 1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

3 4 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tab. 50. Wyposażenie miejsc do samodzielnej pracy w dodatkowe lampki. 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Nie 19 
 

14 
 

17 
 

12 
 

13 
 

75 99 

Tak 0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

1 1 

Źródło: Opracowanie własne. 

Audytorzy pozytywnie ocenili poziom estetyczny wnętrza – tylko sześciu z nich 

stwierdziło, że wnętrze nie jest zadbane. Większość tajemniczych klientów (85%) 

uznała wnętrze kontrolowanej biblioteki za przyjazne czytelnikowi.  

Tab. 51. Wnętrze biblioteki jest czyste i zadbane. 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Tak 12 
 

8 
 

12 
 

8 
 

10 
 

50 66 

Raczej tak 6 
 

5 
 

3 
 

4 
 

3 
 

21 28 

Raczej nie 1 
 

0 
 

2 
 

1 
 

0 
 

4 5 

Nie 0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 1 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tab. 52. Ocena wnętrza pod kątem przyjazności czytelnikowi. 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Tak 5 
 

6 
 

7 
 

5 
 

6 
 

29 38 

Raczej tak 13 
 

6 
 

6 
 

4 
 

7 
 

36 47 

Raczej nie 1 
 

1 
 

3 
 

4 
 

0 
 

9 12 

Nie 0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

2 3 

Źródło: Opracowanie własne. 

Współczesne biblioteki publiczne powinny pełnić rolę tzw. trzeciego miejsca, czyli być 

kolejną przestrzenią poza domem i pracą, w której spędza się czas. Aby było to 

możliwe, konieczne jest wykreowanie przyjaznego otoczenia. Audytorzy ocenili 72% 

łódzkich filii jako miejsca z pozytywną energią, 58% audytorów czuło się w nich 

dobrze lub bardzo dobrze, 36% neutralnie, a negatywną ocenę wystawiło 6% z nich. 

Tab. 53. Ocena wnętrza jako „pełnego pozytywnej energii”. 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Tak 4 
 

4 
 

8 
 

3 
 

5 
 

24 31 

Raczej tak 11 
 

5 
 

3 
 

6 
 

6 
 

31 41 

Raczej nie 4 
 

3 
 

2 
 

4 
 

2 
 

15 20 

Nie 0 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

6 8 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tab. 54. Ocena samopoczucia w bibliotece. 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Bardzo dobrze 5 
 

2 
 

3 
 

2 
 

4 
 

16 21 

Dobrze 6 
 

5 
 

9 
 

3 
 

5 
 

28 37 

Neutralnie 8 
 

6 
 

3 
 

6 
 

4 
 

27 36 

Źle 0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

0 
 

4 5 

Bardzo źle 0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 1 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podsumowaniem czterech wizyt w filii było wystawienie jej ogólnej oceny, na którą 

miały się składać subiektywne odczucia audytorów. Według nich 10 z 76 placówek 

można ocenić jako świetne (warto podkreślić, że aż cztery z nich zlokalizowane są  

w MBP Łódź-Widzew). Ocenę bardzo dobrą i dobrą wystawiono 42 kolejnym 

placówkom. Pozostałe 24 zostały ocenione jako przeciętne, słabe i bardzo słabe. 
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Tab. 55. Ogólna ocena biblioteki. 

Odpowiedzi 

Odwiedzona dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

1 - bardzo słaba 

biblioteka, nigdy tam nie 

wrócę 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 1 

2 - słaba biblioteka 2 
 

0 
 

0 
 

2 
 

0 
 

4 5 

3 - przeciętna biblioteka 4 
 

5 
 

5 
 

3 
 

2 
 

19 25 

4 - dobra biblioteka 4 
 

2 
 

3 
 

3 
 

5 
 

17 23 

5 - bardzo dobra 

biblioteka 
7 

 
5 

 
7 

 
4 

 
2 

 
25 33 

6 - świetna biblioteka, 

chętnie do niej wrócę 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
4 

 
10 13 

Źródło: Opracowanie własne. 

Po każdej z czterech wizyt audytorzy dokonywali także oceny kompetencji, postawy 

oraz wyglądu bibliotekarza. Mieli również obowiązek ogólnie ocenić przebieg wizyty. 

Zestawienia opinii wyrażonych po 304 wizytach zamieszczono w poniższych 

tabelach. O kompetencjach bibliotekarzy w znaczącej części (94% przypadków) 

wypowiedziano się pozytywnie (bardzo dobrze i dobrze). Uprzejmość pracowników 

też została oceniona wysoko – 96% ocen bardzo dobrych i dobrych. Cierpliwość 

bibliotekarzy dostrzegło 93% audytorów, a 91% audytorów uznało bibliotekarzy za 

pomocnych.  

Znakomity wynik odnotowano w przypadku oceny schludności wyglądu bibliotekarzy 

– 99% audytorów wystawiło pozytywną opinię, a 95% uznało wygląd za 

profesjonalny, 88% audytorów określiło strój pracowników jako codzienny, 11% jako 

elegancki. 

Jednym z ważniejszych pytań, bo niejako podsumowującym cały przebieg audytu, 

było wystawienie ogólnej oceny wizyty. Po zakończeniu odwiedzin bardzo dobre noty 

wystawiono w przypadku 56% kontroli, dobre w 25%. Poprawnie oceniono 45 z 304 

wizyt (15%), a źle 11 z 304 (4%). 
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Tab. 56. Ocena kompetentności bibliotekarza (płynnie i rzeczowo odpowiadał na 

zadawane pytania). 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Tak 47 
 

42 
 

42 
 

30 
 

40 
 

201 67 

Raczej tak 27 
 

11 
 

16 
 

19 
 

12 
 

85 27 

Raczej nie 2 
 

3 
 

5 
 

1 
 

0 
 

11 4 

Nie 0  0  5  2  0  7 2 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 57. Ocena uprzejmości/kultury bibliotekarza. 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Tak 64 
 

49 
 

52 
 

44 
 

49 
 

258 85 

Raczej tak 9 
 

6 
 

11 
 

6 
 

3 
 

35 11 

Raczej nie 3 
 

1 
 

4 
 

2 
 

0 
 

10 3 

Nie 0  0  1  0  0  1 1 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tab. 58. Ocena cierpliwości bibliotekarza. 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Tak 61 
 

47 
 

49 
 

41 
 

42 
 

240 79 

Raczej tak 12 
 

3 
 

12 
 

7 
 

7 
 

41 14 

Raczej nie 3  6  3  2  3  17 5 

Nie 0  0  4  2  0  6 2 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 59. Ocena pomocy bibliotekarza. 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Tak 54  42  39  35  39  209 69 

Raczej tak 18  10  15  12  12  67 22 

Raczej nie 4  4  11  3  1  23 7 

Nie 0  0  3  2  0  5 2 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tab. 60. Ocena schludności (czystości, zadbania) wyglądu bibliotekarza. 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Tak 58  52  58  44  46  258 84 

Raczej tak 17  3  10  8  6  44 15 

Raczej nie 1  1  0  0  0  2 1 

Nie 0  0  0  0  0  0 0,00 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 61. Ocena profesjonalnego wyglądu bibliotekarza (odpowiedni dla miejsca 

pracy). 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Tak 50  47  55  35  43  230 76 

Raczej tak 20  5  12  14  9  60 19 

Raczej nie 6  3  1  3  0  13 4 

Nie 0  1  0  0  0  1 1 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tab. 62. Ocena stroju bibliotekarza. 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Codzienny 63 
 

52 
 

59 
 

47 
 

47 
 

268 88 

Elegancki 13 
 

3 
 

8 
 

5 
 

5 
 

34 11 

Sportowy 0  1  1  0  0  2 1 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 63. Ogólna ocena przebiegu wizyty. 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L % 

Bardzo dobrze 39 
 

30 
 

40 
 

24 
 

35 
 

168 56 

Dobrze 23 
 

16 
 

7 
 

21 
 

13 
 

80 25 

Poprawnie 12 
 

10 
 

15 
 

4 
 

4 
 

45 15 

Źle 2  0  6  3  0  11 4 

Źródło: Opracowanie własne. 

Po odbyciu trzech z czterech wizyt (z wyłączeniem ostatniej) każdy z audytorów był 

zobowiązany ocenić poziom trudności korzystania z katalogu komputerowego, jeśli  

z niego korzystał. Wyszukiwanie informacji jako bardzo łatwe uznało 20% 

tajemniczych klientów, 31% jako łatwe. Tylko 7% kontrolujących (15 wizyt) 

stwierdziło, że miało problemy podczas korzystania z katalogu. 

  



 

 

 

54 

Tab. 64. Ocenia poziomu trudności wyszukiwania informacji w katalogu 

komputerowym. 

Odpowiedzi 

Dzielnica 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew Razem 

L 

 

L 

 

L 

 

L 

 

L 

 

L % 

Bardzo łatwe 13   2   6   9   16   46 20 

Łatwe 20   14   12   14   11   71  31 

Trudne 2   4   5   3   1   15  7 

Nie wyszukiwałem 

samodzielnie 22   22   28   14   10   96  42 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przebieg każdej wizyty audytorzy mogli skomentować w dowolny sposób. Bardzo 
często pojawiały się pozytywne uwagi, odnoszące się do kompetencji i postaw 
bibliotekarzy, których audytorzy wielokrotnie określali jako kompetentnych, z pasją do 
zawodu, uprzejmych, pomocnych, tworzących miłą atmosferę miejsca. Poniżej 
zamieszczono najciekawsze spostrzeżenia: 

 Jak zwykle personel swoją uprzejmą postawą nadrabia braki w wyposażeniu. 

 Odczucia pozytywne pod każdym względem, oprowadzenie i pokazanie całej 

biblioteki przerosło moje oczekiwania. 

 Wizyta przebiegła w bardzo przyjemnej atmosferze. Czułam się osobą ważną 

z uwagi na to, że Pani bibliotekarka była bardzo zaangażowana w trakcie tej 

wizyty i doradzała mi, co warto przeczytać. 

 Bardzo pozytywnie oceniam ludzi pracujących w bibliotekach, pomimo 

zaniedbań finansowych w tej sferze widać, że robią wszystko, aby ludzie 

chętnie korzystali z bibliotek. 

 Gdyby tylko księgozbiór był bogatszy w nowości, byłabym najwierniejszą 

czytelniczką tej biblioteki. Oczywiście za sprawą „Superbibliotekarki”. 

 Po wyszukaniu książek bibliotekarz polecił mi rozgościć się, napić herbaty  

i spokojnie zapoznać się z książkami. 

 Filia biblioteczna godna polecenia ze względu na panującą miłą atmosferę 

pomocny i zaangażowany personel – oferuje możliwość darmowego 

poczęstunku kawą, herbatą, wodą oraz czymś słodkim. 
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Wśród refleksji na temat personelu nieco rzadziej niż pozytywne, pojawiają się także 

niepochlebne opinie (ich stosunek wynosi mniej więcej 7:3). Poniżej zamieszczono 

wybrane wypowiedzi: 

 Rozmawiając z bibliotekarką miałam wrażenie, że chce mnie zbyć, pomimo że 

byłam jedyną czytelniczką w bibliotece. 

 Dzisiaj w bibliotece czułam się zupełnie niepotrzebna, jakbym przyszła 

zakłócić spokój. 

 Nie mogę być usatysfakcjonowany postawą bibliotekarza. Nie wykazywał 

chęci, aby mi pomóc. 

 Postawa bibliotekarza ogólnie odpychająca. 

 Moje subiektywne odczucia to brak zaangażowania, brak zrozumienia, 

niechęć, brak komunikacji i brak profesjonalizmu ze strony pracownika. 

Czułam się traktowana z góry albo jakbym przeszkadzała pracownikowi. 

Wielu audytorów dostrzegło znaczące braki w wyposażeniu biblioteki – zarówno w 
zakresie zbiorów, jak i dostępnych sprzętów. Wątek niedofinansowania kultury 
pojawiał się także w rozmowach tajemniczych klientów z bibliotekarzami. Oto 
niektóre wypowiedzi: 

 Niestety w roku bieżącym, jak wynikało z informacji bibliotekarza, nie 

dokonano zakupów. 

 Jak zwykle po każdej wizycie w bibliotece publicznej rzuca się w oczy brak 

nowości i kiepska kondycja finansowa bibliotek w Łodzi. 

 Bardzo często bibliotekarze są rozgoryczeni, że zaniedbuje się tę sferę i nie 

dostrzega, jak bardzo ważna jest rola książki w życiu człowieka. 

 Jak zwykle odczułam, że bibliotekarze nie mają wystarczającego 

dofinansowania na zakup książek, dlatego zachęcają do dobrowolnych 

datków na ten cel. 

 Biblioteka robi wrażenie takiej z dawnych lat. 

 Warto w tej placówce zrobić selekcję zbiorów. 

 Wyraźnie zauważa się wpływ programu dla bibliotek Fundacji Orange. Tam 

gdzie program zaistniał, stoją solidne komputery z dobrym Internetem. Tam 

gdzie fundacja nie dotarła, jest komputerowy skansen. 

Wśród opinii negatywnych pojawiły się wskazania, że do danej biblioteki trudno było 
trafić bądź się dostać. Wynika to z faktu ulokowania niektórych filii w niewielkich bądź 
słabo widocznych z zewnątrz lokalach. Bolączką jest także brak identyfikacji 
wizualnej placówek miejskich. Oto niektóre wypowiedzi audytorów: 
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 Biblioteka mieści się w bloku i aby do niej wejść trzeba zadzwonić 
domofonem. Wychodzenie z klatki schodowej też nie było najprostsze. 

 Dość trudno było mi znaleźć bibliotekę. Mieści się na tyle wieżowca i miałam 
trudności ze znalezieniem wejścia. 

 Było mi ciężko znaleźć filię. Wejście jest z boku budynku, z ulicy w ogóle 

niewidoczne. Przy wychodzeniu zgubiłem się też w małym korytarzyku, bo 

nigdzie nie ma informacji, które drzwi prowadzą do wyjścia. 

Kilku audytorów zauważyło i doceniło działalność kulturalną, prowadzoną przez 

łódzkie biblioteki. Oto wybrane komentarze: 

 Bardzo podobała mi się wystawa zdjęć, które wykonała jedna z czytelniczek. 

 W bibliotece odbywają się warsztaty na różne tematy, mimo że jest tam mało 

miejsca. Pani pokazywała w Internecie jeszcze inne warsztaty. Długo 

rozmawiałyśmy – aż chce się wracać. 

Wnioski i rekomendacje 

Poniżej zamieszczono podsumowanie najważniejszych spostrzeżeń, przekazanych 

przez tajemniczych klientów. Szczególną uwagę zwrócono na uchybienia, 

pojawiające się podczas kolejnych audytów. Zarekomendowano zmiany  

w zakresach, w których ich dokonanie jest konieczne w związku z dostosowaniem 

procedur do obowiązujących przepisów prawa lub podniesieniem jakości obsługi 

czytelnika. 

Audyt telefoniczny 

1. W  5 z 72 skontrolowanych bibliotek otrzymano informację, że z powodu braku 

potwierdzonego meldunku na terenie Łodzi, nie ma możliwości zapisu do 

biblioteki i korzystania z jej zasobów. Jest to działanie niezgodne z prawem  

i powinno zostać wyeliminowane. 

 

2. W czterech dzielnicach bibliotekarze informują o kosztach korzystania z bibliotek: 

 na Bałutach w trzech filiach wspomniano o opłacie za kartę w wysokości 1 zł,  

 w jednej poleskiej filii wspomniano o rocznej opłacie w wysokości 10 zł,  

 w Śródmieściu dwóch bibliotekarzy poinformowało o dobrowolnej opłacie  

w wysokości 4 zł, a w jednym przypadku mowa była o 10 zł za rok korzystania 

z biblioteki,  

 na Widzewie w jednej z filii pobiera się opłatę roczną w wysokości 5 zł, 

natomiast w dwóch filiach osoby niezameldowane w Łodzi obowiązuje wpłata 

kaucji w wysokości 50 zł. 
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Kontrola osobista wykazała, że w ponad 20% (16 z 76) przypadków pobrano 

pieniądze za kartę lub korzystanie z biblioteki. Pobieranie opłat w wyżej 

wymienionych przypadkach jest niezgodne z obowiązującym prawem, zatem praktyki 

tej należy zaprzestać. 

Wizyta 1 

1. Stwierdzono brak jednolitości w udzielaniu informacji nt. limitów wypożyczeń  

i procedur zapisu. Aż w 46 z 76 (61%) przypadków zapisujący nowego czytelnika 

bibliotekarz nie zachęcił go do poznania obowiązującego regulaminu. 

2. Audyt potwierdził wnioski sformułowane w raporcie z analizy budżetów łódzkich 

MBP – aż w 76% (58 z 76) przypadków audytorom nie udało się wypożyczyć 

nowości wydawniczych, ponieważ biblioteki przeznaczają jedynie ok. 3% swoich 

budżetów na ich zakup. Niezadowalająco wygląda także perspektywa 

wypożyczenia nowości w najbliższym czasie – jedynie w 13 z 76 bibliotek 

zadeklarowano, że okres oczekiwania nie powinien przekroczyć miesiąca.  

W prawie połowie przypadków (46%) pracownik nie potrafił określić, kiedy dany 

tytuł może być dostępny. 

3. Niepokojący wydaje się fakt, że aż 42% pracowników książnic nie okazało 

wsparcia czytelnikowi i nie wypełniło jednego z podstawowych dla tego zawodu 

zadań – nie poleciło odpowiedniej lektury. 

Wizyta 2 i 3 

1. Kompetencje lub chęci bibliotekarzy w zakresie udzielenia pomocy przy 

wyszukaniu potrzebnych czytelnikowi materiałów można określić jako przeciętne. 

Niemal połowa kontrolerów (47%) uznała, że wszystkie lub prawie wszystkie 

zasugerowane materiały odpowiadały na zapytanie czytelnika. Według 17% 

tajemniczych klientów mniej więcej połowa publikacji poleconych przez 

bibliotekarza odpowiadała ich potrzebom. Okazuje się, że podczas 1/4 wizyt 

audytorzy nie skorzystali z żadnych lub skorzystali tylko z nielicznych materiałów 

rekomendowanych przez bibliotekarza. W 8 z 76 skontrolowanych filii bibliotekarz 

nie polecił użytkownikowi żadnej publikacji. 

2. Dostęp do Internetu w łódzkich bibliotekach jest znacząco ograniczony. Aż 39% 

audytorów nie udało się w ogóle skorzystać z Sieci. W 13 przypadkach powodem 

było to, że inny czytelnik zajmował stanowisko, w 10 bibliotekach w ogóle nie 

było komputera, a w 7 dostępu do Internetu. 
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3. Podczas kontroli zaobserwowano braki w wyposażeniu sprzętowym. Aż 30% 

audytorów nie było zadowolonych z działania komputerów, 51% tajemniczych 

klientów nie mogło skserować w bibliotece dokumentów. Powodem w 27 

przypadkach był brak ksero, w ośmiu jego awaria, a w czterech urządzenie było 

w danym momencie zajęte. Najgorzej sytuacja wyglądała w MBP Łódź-Górna  

i MBP Łódź-Polesie – w filiach tej biblioteki tylko jednemu audytorowi udało się 

wykonać kserokopię, ponieważ w tych MBP jedynie te dwie placówki mają sprzęt 

reprograficzny. 

4. Zdarzają się przypadki nieznajomości przepisów Ustawy o prawie autorskim 

(ograniczanie korzystania ze zbiorów w ramach dozwolonego użytku 

osobistego). W trzech przypadkach audytorom odmówiono wykonania kserokopii 

właśnie w związku z rzekomo istniejącymi ograniczeniami. Więcej niż połowie 

audytorów (26 przypadków – 64%), którzy nie mogli wykonać kopii w bibliotece, 

nie udało się tego dokonać także poza nią. Aż 17 bibliotekarzy nie wyraziło na to 

zgody i nie podało konkretnego powodu, siedmiu stwierdziło, że w pobliżu nie ma 

punktu ksero, więc usługa ta nie będzie możliwa do wykonania. Jeden 

bibliotekarz powołał się na zapis regulaminu uniemożliwiający wynoszenie 

publikacji z księgozbioru podręcznego poza teren biblioteki, a jeden stwierdził, że 

do tego potrzebna jest zgodna kierownika, który był wówczas nieobecny. Warto 

rozważyć wprowadzenie krótkoterminowych wypożyczeń dla zbiorów 

podręcznych, np. na 2-3 godziny, żeby czytelnik mógł wykonać kopię poza 

biblioteką i jednocześnie, żeby ten fakt był odnotowany w koncie czytelnika. 

Na 54 zapytania o możliwość wykonania zdjęcia, dwóch bibliotekarzy udzieliło 

negatywnej odpowiedzi. Spośród 52 odpowiedzi pozytywnych, dwie osoby 

zabroniły wykonania zdjęcia z lampą błyskową, co nie znajduje uzasadnienia, bo 

przecież zbiory gromadzone w bibliotekach publicznych nie są np. starodrukami, 

którym światło mogłoby zaszkodzić. Kolejnych dwóch pracowników wyznaczyło 

limit fotografowanych stron, co także nie może być motywowane przepisami 

prawa autorskiego lub innymi powszechnie obowiązującymi. Najbardziej 

enigmatyczne i zadziwiające były odpowiedzi trzech bibliotekarzy, którzy 

stwierdzili, że czytelnik może zrobić zdjęcie, ale tylko nieoficjalnie (teoretycznie 

poza wiedzą pracownika), bo takie działanie jest zabronione. Tak postawa 

świadczy przede wszystkim o nieznajomości prawa, ale także o tym, że dana 

osoba dopuszcza realizowanie działań, które (w jej mniemaniu) są nielegalne. 

5. Zaobserwowano braki w kompetencjach i/lub chęci pomocy czytelnikowi  

w zakresie stworzenia opisu bibliograficznego publikacji. Wsparcia czytelnikom 
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odmówiło 18 z 76 (24%) pracowników. Analiza 131 opisów bibliograficznych 

pokazała, że 53 z nich zawierały błędy. Niektóre były drobne (typy zapis roku 

wydania: „2005 r.”). W innych brakowało jakiegoś elementu lub podano zbędne – 

typu liczba stron czy informacja o ilustracjach. Zdarzały się też błędy polegające 

na niewłaściwym uszeregowaniu elementów opisu bibliograficznego. 

Wizyta 4 oraz podsumowanie wszystkich wizyt 

1. Czynnikiem, który może ułatwić poruszanie się po nowo poznanej bibliotece jest 

odpowiednie oznaczenie regałów. Większość tajemniczych klientów (77%) 

uznało oznaczenia za bardzo dobre lub dobre, 20% za przeciętne, a dwie osoby 

za źle wykonane. Wśród uwag krytycznych pojawiły się: 

 brak oznaczenia niektórych regałów, 

 nieestetyczne oznaczenia, 

 brak jednolitości systemu oznaczeń, 

 niezrozumiałe oznaczenia, 

 niewyraźne, nieczytelne oznaczenia. 

 

2. Audytorzy pozytywnie ocenili poziom estetyczny wnętrza – tylko sześciu z nich 

stwierdziło, że wnętrze nie jest zadbane. Większość tajemniczych klientów (85%) 

uznała wnętrze kontrolowanej biblioteki za przyjazne czytelnikowi.  

3. Współczesne biblioteki publiczne powinny pełnić rolę tzw. trzeciego miejsca, czyli 

być kolejną przestrzenią poza domem i pracą, w której spędza się czas. Aby było 

to możliwe, konieczne jest wykreowanie przyjaznego otoczenia. Aż 72% łódzkich 

filii zostało ocenionych przez audytorów jako miejsca z pozytywną energią, 58% 

audytorów czuło się w nich dobrze lub bardzo dobrze, 36% neutralnie,  

a negatywną ocenę wystawiło 6% z nich. 

4. Świetnie oceniono 10 z 76 placówek (warto podkreślić, że aż cztery z nich 

zlokalizowane są w MBP Łódź-Widzew). Ocenę bardzo dobrą i dobrą 

wystawiono 42 kolejnym placówkom. Pozostałe 24 zostały ocenione jako 

przeciętne, słabe i bardzo słabe. 

5. O kompetencjach bibliotekarzy w znaczącej części (94% przypadków) 

wypowiedziano się pozytywnie (bardzo dobrze i dobrze). Uprzejmość 

pracowników też została oceniona wysoko – 96% ocen bardzo dobrych  

i dobrych. Za cierpliwych bibliotekarzy uznało 93% audytorów, a za pomocnych 

91%.  
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6. Znakomity wynik odnotowano w przypadku oceny schludności wyglądu 

bibliotekarzy – 99% audytorów wystawiło pozytywną opinię, a jako profesjonalny 

oceniło go 95%. Strój pracownika jako codzienny oceniło 88% audytorów, a 11% 

jako elegancki. 

7. Ogólna ocena wizyty kształtowała się następująco: bardzo dobre noty 

wystawiono po zakończeniu 56% kontroli, dobre po 25%. Poprawnie oceniono 45 

z 304 wizyt (15%), a źle 11 z 304 (4%). 

8. Audytorzy poddali ocenie również system biblioteczny – 20% tajemniczych 

klientów uznało, że wyszukiwanie informacji w katalogu jest bardzo łatwe, 31%, 

że łatwe. Tylko 7% kontrolujących (15 wizyt) stwierdziło, że miało problemy ze 

skorzystaniem z katalogu. 
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