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WSTĘP

Przez ostatnie kilkanaście lat sektor szkolnictwa wyższego w wielu krajach europej
skich podlega radykalnym zmianom. Ogromnie wzrosła liczba studentów, przybyło no
wych uczelni, zmienił się model instytucji kształcenia, wprowadzono nowoczesne metody 
nauczania i uczenia się, wdrożono nowe zasady zarządzania uczelniami, szeroko zastoso
wano nowoczesne technologie informatyczne. Wyższe wykształcenie przestało być przy
wilejem dla wybrańców. To, co było systemem elitarnym jeszcze w latach sześćdziesią
tych XX w., przekształciło się w system masowy. Na przykład w Wielkiej Brytanii już pod 
koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku zaczęły obowiązywać ustawy, które wpro
wadziły mechanizmy rynkowe do zarządzania oświatą. W Stanach Zjednoczonych mecha
nizmy te znane były od lat. Tam, gdzie nastąpiło pełne lub częściowe urynkowienie studiów 
wyższych wprowadzono czesne, jednak student zyskał większy wytiór uczelni, progra
mów, stypendiów czy korzystnych kredytów. W wielu innych krajach europejskich różne 
instytucje rządowe pracują nad reformami szkolnictwa. Rządowe systemy finansujące szkol
nictwo w obliczu umasowienia nie są już w stanie dłużej utrzymywać tego sektora ze 
środków publicznych. W krajach, w których nastąpiło urynkowienie sektora edukacji, 
uczelnie zaczęły zabiegać o studentów oferując im coraz bogatsze programy kształcenia 
i coraz lepsze warunki studiowania. Uczelnie stały się obiektami intensywnej oceny we
wnętrznej, zewnętrznej i zmuszone są konkurować nie tylko o studenta ale też o środki 
przyznawane przez rząd. Wzrasta znaczenie efektownej komunikacji z rynkiem docelo- 
wjTO, a indywidualny charakter uczelni, która wyróżnia się spośród innych, nabiera nowe
go znaczenia^

W Polsce ostatnio jesteśmy świadkami głębokich reform społecznych, gospodar
czych, politycznych, które przyniosły też zmiany w naszym systemie edukacji. Ustawa 
o Szkolnictwie Wyższym z 1990 r. dopuszczająca możliwość tworzenia uczelni niepań
stwowych uruchomiła mechanizmy rynkowe zarządzania edukacją. Podobnie jak w in
nych krajach uczelnie zaczęły skłaniać się ku orientacji marketingowej, a w szczególno
ści zaczęto myśleć o studentach jako o klientach systemu edukacyjnego. Jak podkreśla 
wielu autorów „najważniejsza rola marketingu polega na zdolności ułatwiania procesu 
wymiany zachodzącego między uczelnią wyższą a każdą grupą konsumentów, do której 
się zwraca”̂ . Marketing umożliwia dokładne zrozumienie potrzeb klientów i zaspoko
jenia tych potrzeb w sposób efektywny. W otoczeniu konkurencyjnym, w którym działa 
obecnie większość uczelni poziom zadowolenia klientów może być źródłem przewagi 
konkurencyjnej. W kontekście edukacji Philip Kotler i Karen RA. Fox wymieniają czte
ry główne korzyści, jakie płyną z marketingu:
• Lepsze wyniki w realizacji misji danej instytucji.
• Wyższy poziom zadowolenia adresatów tej instytucji.
• Skuteczniejsze pozyskiwanie zasobów marketingowych.
• Większą efektywność działań marketingowych^.

Mimo wspomnianych korzyści sektor szkolnictwa wyższego powoli i niechętnie przy
swaja koncepcję marketingu i dotyczy to wielu krajów, zarówno tych, w których refor-



my trwają od lat, jak i uczelni polskich, gdzie częściowe urynkowienie edukacji nastąpi
ło zaledwie 14 lat temu. Nowa sytuacja systemu edukacji spowodowała też duże zmiany 
w bibliotekach, które znalazły się pod wpływem różnorodnych nacisków, co spowodo
wało, iż muszą poszukiwać nowych stylów działania systemów biblioteczno-informacyj- 
nych. Od wielu lat efektywność, jakość usług i satysfakcja klienta jest wiodącym tema
tem rozpraw teoretycznych i działań praktycznych w bibliotekach, a stosowanie róż
nych instrumentów marketingowych i wdrażanie nowoczesnych koncepcji zarządzania 
staje się coraz powszechniejsze.

Niniejsza książka poświęcona jest zagadnieniom jakości usług bibliotecznych. Rozważa
nia dotyczą sposobów poprawy jakości usług bibliotecznych z wykorzystaniem metody 
SERVQUAL. W ograniczonym zakresie ujęto również problematykę innych koncepcji i me
tod badań jakościowych wyrosłych na gruncie zarządzania i marketingu, a mającycłi wpływ 
na teorię bibliotekoznawstwa i informacji naukowej i praktykę bibliotekarską. Koncepcje te 
często się uzupełniają i są w istocie komplementarne, ponieważ dotyczą tego samego przed
miotu, tj. organizacji. Integracja różnych elementów koncepcji jakości może przyczynić się 
do lepszej implementacji danej metody w praktyce bibliotekarstwa. Problematyka jakości 
usług bibliotecznych rozważana jest w niniejszej publikacji w powązaniu z badaniami bi
bliotek wyższych szkół niepaństwowych. Badania przeprowadzone przeze mnie i pracow
ników biblioteki WSB w Poznaniu w latach 1998-2002 pozwoliły określić stan rozwoju 
bibliotek szkół niepaństwowych oraz potwierdziły tezę, że rozwój bibliotek szkół niepań
stwowych nie nadąża za rozwojem ich macierzystych uczelni, choć równocześnie udało 
się wyodrębnić grupę nowoczesnych, sprawnie działających bibliotek oraz zaobserwo
wać pewną poprawę sytuacji bibliotek w ostatnich dwóch latach. Ustalenia te pozwoliły też 
w późniejszym okresie na dokonanie wyboru trzech bibliotek, w których przeprowadzo
no badania z zastosowaniem rozszerzonej metody SERVQUAL.

Trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem wyrażanym przez wielu teoretyków, że mier
nikiem jakości funkcjonowania biblioteki jest stopień satysfakcji użj^kowników ze świad
czonych usług, zgromadzonych zasobów oraz sposobów i form obsługi. Praktyka jednak 
dowodzi, że ograniczone środki i dążenie do zadowolenia wszystkich decydentów (wła
dze, organizatorzy, zarządzający) i różnych kategorii klientów (np. w bibliotece akademic
kiej, kadra naukowa i dydaktyczna, studenci, pracownicy innych działów, użj^kowników 
z innych uczelni) nie jest możliwe, zwłaszcza w erze elektronicznych źródeł informacji 
i należy szukać optymalnych sposobów, metod pozwalających na zbliżenie się do pożą
danego poziomu. Wymaga to rozpoznania aktualnego stanu funkcjonowania bibliotek, 
poznania oczekiwań i wymagań klientów systemu informacyjno-bibliotecznego oraz po
trzeb informacyjnych.

Metoda SERVQUAL daje możliwość badania oczekiwań klientów i konfrontowania 
tych oczekiwań z percepcją usług aktualnie dostarczanych. Otrzymujemy informacje 
o subiektywnym odbiorze usług. Jest to co prawda tylko jeden z elementów oceny
jakości usług, ale bardzo ważny. W literaturze podkreśla się, że:  na te subiektywne
odczucia nakładają się osobiste upodobania, a także wymagania i potrzeby użytkowni
ków, jak również ogólna sprawność systemu, jego skuteczność w realizacji założonych 
celów a także ich zgodność z potrzebami środowiska. Ostateczna jakość obsługi szero
ko pojętych klientów biblioteki jest wypadkową wszystkich tych elementów”'*.

Celem niniejszej książki jest:
• zaprezentowanie stanu rozwoju bibliotek wyższych szkól niepaństwowych oraz
• zapoznanie naszego środowiska z marketingową koncepcją jakości usług SERVQUAL

i wykazania przydatności tej metody w badaniach jakości usług bibliotecznych na
przykładzie badań własnych.

W rozdziale pierwszym omawiam definicje jakości i koncepcje z nimi związane. 
Krótko prezentuję początki zainteresowania jakością oraz rozwój koncepcji zarządzania 
jakością. Obecnie możemy skorzystać z licznych publikacji poświęconych tej proble
matyce^ i choć w piśmiennictwie polskim z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji



naukowej zagadnienia te są stosunkowo nowe, to od połowy lat dziewięćdziesiątych uka
zała się znaczna liczba publikacji poświęconych tej tematyce. Najszerzej koncepcję kom
pleksowego zarządzania jakością (TQM) zaprezentowała Ewa Głowacka w licznych publi
kacjach®. Autorka przybliżyła środowisku bibliotekarzy wiele nowych koncepcji (QA, TQM, 
SERVQUAL, benchmarking, koncepcje uczącej się organizacji i in.) prezentując istotne 
zagadnienia metodologiczne oraz wskazując wiele możliwości implementacji nowych 
metod zarządzania w systemach biblioteczno-informacyjnych .̂ Korzystając z tych publi
kacji i wielu innych z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej* oraz licznych 
prac z zakresu zarządzania i marketingu sygnalizuję w rozdziale wpływ nowych kon
cepcji na praktykę bibliotekarską, poświęcając trochę więcej uwagi koncepcji Reengine- 
eringu i Strategicznej Karcie Wyników {The Balanced Scorecard), które cieszą się zain
teresowaniem w bibliotekach zagranicznych, a jak się wydaje, są w mniejszym stopniu 
rozpoznawane w naszej literaturze. W rozdziale ponadto definiuję usługi, określając ich 
cechy (niematerialność, zmienność, niejednorodność, nietrwałość) oraz ich implikacje 
dla marketingu usług. Jakość usług bibliotecznych określiłam, biorąc za podstawę defini
cję jakości opracowaną przez twórców metody SERVQUAL, gdzie „... jakość jest rozpa
trywana jako różnica między oczekiwaniami a percepcją klienta dotyczącą cech i wła
ściwości usług oferowanych”®. Sporo uwagi poświęcam zagadnieniom związku jakości 
usług i satysfakcji klienta. Prezentuję też nowe koncepcje marketingu związane z poję
ciem satysfakcji”’ oraz koncepcje odnoszące się do satysfakcji klienta biblioteki”. Oma
wiam ponadto elementy zarządzania strategicznegoktóre mają zasadnicze znaczenie 
w określaniu strategii działania biblioteki i budowy klimatu orientacji na klienta oraz 
jakości usług (misja, wizja, cele organizacji, potrzeby i oczekiwania klientów). Celem 
rozdziału pierwszego jest wprowadzenie niezbędnych w dalszych dociekaniach pojęć 
oraz koncepcji.

W rozdziale drugim przedstawiam historię koncepcji jakości usług SERVQUAL 
przechodząc przez poszczególne etapy jej tworzenia. A. Parasuraman, Valarie Zeithaml 
i Leonard Berry w oparciu o prace innych badaczy stworzyli oryginalną koncepcję 
jakości usług. Wyszli od określenia pięciu luki  ̂w jakości usług. Pierwsze cztery pozwa
lają zrozumieć przyczyny rozbieżności znajdujących się wewnątrz organizacji i mogą 
być powodem takiej lub innej oceny jakości ze strony klientów. Ich wkład polegał na 
określeniu jakości usług jako różnicy pomiędzy oczekiwaniami klienta a postrzeganymi 
przez niego usługami Ouka 5). A. Parasuraman, V Zeithaml, L. Berry określili też ze
spół cech, który zapewnia satysfakcjonujące zaspokojenie potrzeb klientów i nazwali je 
WYMIARAMI jakości usług G^onkretyzacja, niezawodność, szybkość obsługi, fachowość, 
empatia). Twórcy koncepcji opracowali instrument pomiaru składający się z 22 stwier
dzeń odnoszących się do oczetówań i percepcji [oryginalny kwestionariusz SERVQUAL 
zob. Aneks 2 i 3]. Istota metody polegała na wychwyceniu zróżnicowania pomiędzy ocze
kiwaniami a percepcją w pięciu wymiarach jakości usług. Pod wpływem krytyki twórcy 
metody dokonali zmian w instrumencie pomiaru [Aneks 4] oraz rozbudowali koncep
cje o dalsze elementy wprowadzając mianowicie tak zwaną strefę tolerancji, którą okre
ślono jako przestrzeń pomiędzy adekwatnym poziomem usług a poziomem usług pożą
danym przez klienta. Wyodrębnili też czynniki wpływające na oczekiwania klientów. 
W przeciągu kilku lat Parasuraman, Zeithaml i Berry opracowali też nowy instrument 
badawczy nazwany „formatem trzech kolumn” oraz wprowadzili dalsze rozszerzenia swej 
koncepcji. Autorzy podjęli też próbę wykazania związku pomiędzy jakością usług, satys
fakcją a intencjami zachowań klientów. Poszczególne etapy rozwoju koncepcji, jak się 
wydaje, kształtują drogę poszukiwań innym. Uznałam, że metoda warta jest szerszej 
prezentacji z uwzględnieniem jej poszczególnych etapów tworzenia. Właściwie w tej 
metodzie marketingowej każdy bibliotekarz może odnaleźć elementy znane z doświad
czenia, doszukać się myśli innych badaczy (z różnych dziedzin: psychologii, socjologii, 
zarządzania), wybrać wiele istotnych wskazówek: np. jak budować relacje z klientem, 
jak rozpoznawać oczekiwania, jak badać poziom satysfakcji.



Badania opisane w rozdziale trzecim potwierdzają wpływ jaki wywarły ustalenia 
badaczy marketingu na teorię i praktykę bibliotekarską. W literaturze angielskojęzycznej 
z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji od pierwszego zastosowania SERVQUAL 
rozważania dotyczą tych samych zagadnień (związku satysfakcji klienta i jakości usług, 
definiowaniu oczekiwań i ich zmienność, wpływu jakości usług na zachowania i lojal
ność klientów) i prace teoretyczne opierają się w znacznym stopniu na ustaleniach 
A. Prarasuramana, L. Berry’ego i V. Zeithaml. W książce Delivering Satisfaction and 
Service Quality autorzy dowodzą, podobnie jak twórcy SERVQUAL, że biblioteki mogą 
poprzez jakość usług i satysfakcję dochodzić do „zachwycania i oczarowywania” klien
tów, a przez to wiązać klientów z organizacją i zapewniać ich lojalność''*.

W rozdziale tym zaprezentowałam wybrane prace badawcze z zastosowaniem 
metody SERVQUAL lub jej modyfikacji do potrzeb bibliotek. Implementacja modelu 
SERVQUAL do praktyki bibliotekarstwa nastąpiła dość szybko, czego przykładem są 
prace Erancoise Hebert'\ która zastosowała zmodyfikowaną wersję SERVQUAL do bada
nia jakości jednej z usług bibliotecznych, a mianowicie wypożyczeń międzybibliotecznych.

W dyskusji nad WYMIARAMI jakości usług zaproponowanymi w metodzie SERVQUAL, 
Susan Edwards i Mairead Browne'*̂ , badając lukę pomiędzy oczekiwaniami użytkowni
ków a widzeniem tych ęczekiwań przez profesjonalistów potwierdzają zastosowanie 
5 szerszych WYMIARÓW. Danuta Nitecki na podstawie przeprowadzonych badań 
w kilku działach biblioteki wskazuje na rozbieżność czynników (konkretyzacja, nie
zawodność, szybkość obsługi, fachowość, empatia) w porównaniu do badań przepro
wadzonych w innych sektorach usług'^. Teoria, że jakość usług jest definiowana przez 
5 WYMIARÓW nie znalazła również potwierdzenia w badaniach przeprowadzonych 
w Bibliotece Uniwersytetu Texas A&M i wyniki sugerują istnienie 3 WYMIARÓW (kon
kretyzacja, niezawodność i skuteczność usług)'**. WYMIARY jakości usług, jak wykazały 
badania, zależą w dużej mierze od kontekstu usług.

W pierwszych aplikacjach zastosowano jako instrument pomiaru zmodyfikowany 
przez Parasuramana, Zeithaml i Berry’ego kwestionariusz SERVQUAL [zob. Aneks 4], 
w innych ich kolejne, rozszerzone wersje. Vicki Coleman i in. wykorzystali „formularz 
trzech kolumn”, czyli instrument badający oczekiwania minimalne, postrzegane oraz 
pożądany poziom usług. Do określenia jakości zastosowano strefę tolerancjiCzęść 
autorów badań oparła się na modelu SERVQUAL, aby w późniejszym okresie wypraco
wać własne podejście do problematyki jakości usług bibliotecznych '̂*. Na bazie modelu 
SERVQUAL podjęto też próby wypracowania normatywnych narzędzi pomiaru jakości 
usług bibliotecznych^'. Marketingowa koncepcja jakości usług znalazła szerokie zasto
sowanie. Nie oznacza to jednak zakończenia etapu poszukiwania najlepszej metody 
ujawniania oczekiwań i oceny jakości usług bibliotecznych. Metoda opracowana przez 
A. Parasuramana V. Zeithaml i L. Berry’ego nie znalazła jak dotąd szerszego zastoso
wania w polskiej praktyce bibliotekarskiej, a niniejsza publikacja jest próbą wykazania 
jej przydatności.

W rozdziale czwartym przedstawiam stan rozwoju bibliotek wyższych szkół niepań
stwowych. Ze względu na to, że nie były one przez długi czas opisane podjęłam własne 
badania celem ustalenia podstawowych informacji takich jak: wielkość zasobów, formy 
działania, oferta usługowa, ogólne warunki funkcjonowania. Informacje te niezbędne 
były do dalszych badań (wybór najlepszych bibliotek), ponadto okazały się przydatne 
również do określenia pozycji własnej biblioteki na tle innych podobnych placówek. 
Biblioteki tego typu, podobnie jak i szkoły niepaństwowe są zjawiskiem nowym w pol
skiej infrastrukturze edukacyjnej przełomu ЮС/ХХ1 wieku. W połowie lat dziewięć
dziesiątych XX w. brakowało zupełnie informacji o ich istnieniu clioć pewne przesłanki 
świadczyły, że powstają przy szkołach i podejmują różne działania. W 1998 r. przeprowa
dziłam badania ankietowe (kwestionariusz zob. Aneks 1) wśród 29 bibliotek szkół nie
państwowych o profilu ekonomicznym (tzw. szkół biznesu). Wyniki badania potwierdzi
ły wprawdzie fakt tworzenia bibliotek, ale wykazały też dość trudną ich sytuację. Szkół 
niepaństwowych przybywało każdego roku i w 2000 było ich już 150. W 127 szkołach



kształcono studentów w zakresie zarządzania, biznesu, administracji. Wydawało się 
też, że sytuacja bibliotek ulega poprawie (aktywizacja środowiska bibliotek szkól nie
państwowych, nieliczne publikacje o tych bibliotekach, seminaria). W 2000 r. ponownie 
przeprowadziłam badania, tym razem otrzymując odpowiedzi z 55-u bibliotek. Tylko 15 
bibliotek biorących udział w badaniu w 1998 przesłało odpowiedzi na ankiety w 2000 r. 
Pozwoliło to na analizę porównawczą. Opisu funkcjonowania bibliotek dokonałam we
dług kilku kryteriów: lokalizacja biblioteki, zbiory, katalogi, usługi, czas udostępniania, 
kadra biblioteki, stopień komputeryzacji. Badanie nie potwierdziło moich optymistycz
nych założeń, że stan funkcjonowania bibliotek, w miarę stabilizowania się pozycji 
szkół niepaństwowych ulega znaczącej poprawie. Biorąc pod uwagę kryterium zasob
ności udało się natomiast ustalić cztery grupy bibliotek: 6 większych (od 25 do 70 tys. 
wol.), 6 średniej wielkości (od 11 do 17 tys. wol.), 13 małych (od 3 do 10 tys. wol.) oraz 
grupę bibliotek w trakcie tworzenia (do 3 tys. wol.), stanowiącą ponad połowę bada
nych bibliotek.

W rozdziale tym także dokonuję szerszej charakterystyki trzech bibliotek wyższych 
szkół niepaństwowych tj. biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu^ ,̂ biblioteki 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie^  ̂i bi
blioteki Wyższej Szkoły Biznesu -  National-Louis University w Nowym Sączû '*, które wzięły 
udział w badaniu jakości usług z wykorzystaniem rozszerzonej metody SERVQUAL. Pro
jekt badawczy wymagał bliższego rozpoznania warunków funkcjonowania oraz określe
nia możliwości realizacji kolejnego projektu badawczego. Wywiady indywidualne z pra
cownikami obsługi badanych bibliotek i z użytkownikami pomogły w budowie instru
mentu pomiaru, w którym uwzględniono różne aspekty sygnalizowane przez użytkowni
ków a odnoszące się do warunków funkcjonowania oraz mające wpływ na ocenę jakości 
z punktu widzenia użytkowników. Obiektywne wskaźniki funkcjonowania odniesiono 
do subiektywnych ocen użj1:kowników na przykładzie jednej z bibliotek (zob. rozdz. V).

W rozdziale piątym omawiam zagadnienia metodologiczne związane z pomiarem 
jakości usług z zastosowaniem metody SERVQUAL, przygotowując tymi rozważaniami 
grunt do wyjaśnienia zastosowanego przeze mnie podejścia, W tradycyjnych badaniach 
SERVQUAL ten sam użytkownik odpowiada na pytania dotyczące oczekiwań i percep
cji, a założeniem metody jest pomiar rozbieżności pomiędzy tymi dwiema ocenami. Istota 
metody polega więc na wychwyceniu zróżnicowania pomiędzy oczekiwaniami, a per
cepcją w pięciu WYMIARf^CH. Model rozszerzony przeze mnie nie ogranicza się 
jedynie do prezentacji wyników statystyki opisowej lecz wykorzystuje metody oparte 
na porównywaniu rozkładu analizowanych cech.

W metodzie SERVQUAL zakłada się, że na jakość usług ma wpływ zespół cech nazwa
nych przez zespół amerykańskich naukowców: A Parasuramana, V Zeithaml i L. Ber- 
ry’ego WYMIARAMP® jakości usług, które zapewniają satysfakcjonujące zaspokojenie 
potrzeb klientów. Należą do nich konkretyzacja, niezawodność, szybka reakcja, facho
wości empatia (zob. rozdz. II). Inne badania jednak dowodzą, że nie zawsze ma zastoso
wanie teoria zaproponowana przez Parasuramana, Zeithaml i Berry’ego i WYMIARÓW 
jakości może być więcej lub mniej dla różnych rodzajów usług. Metoda nie zawiera istot
nych dla usług bibliotecznych W^vlIAROW, dlatego dokonałam znacznego rozszerzenia 
instrumentu uwzględniając 4 obszarŷ ®: zasoby, dostęp, dokumentów i informa
cja o zasobach. Zasoby są zasadniczym kryterium oceny systemu biblioteczno-informa- 
cyjnego. Przekraczanie oczekiwań we wszystkich WYMIARACH metody SERVQUAL 
nie spowoduje zadowolenia klientów biblioteki, jeśli nie zostaną spełnione cele wynika
jące z misji biblioteki (np. wspieranie procesu naukowo-dydaktycznego poprzez dostar
czanie odpowiednich a więc aktualnych, dokładnych, ścisłych, w ilościach odpowiadają
cych potrzebom, zasobów informacyjnych). Ł a t^  i dogodny dostęp do tych zasobów 
zgromadzonych na różnych nośnikach informacji (format) oraz dobra informacja o biblio
tece, zasobach i usługacli są tymi czynnikami, które decydują o postrzeganej jakości usług 
bibliotecznych. Każdy z dodanych WHVIIAROW został określony w kwestionariuszu kilko
ma stwierdzeniami najbardziej adelcwatnymi do sytuacji lokalnej badanych bibliotek.



w  dalszej części rozdziału zamieszczam projekt badawczy, w którym prezentuję 
istotę metody, szczegółowo opisuję instrument pomiaru oraz dokonane zmiany i uzu
pełnienia. W kolejnycłi podrozdzialacłi omawiam przebieg badania oraz dokonuję szcze
gółowej analizy uzyskanych wyników.

W badaniu zastosowałam trzy rodzaje kwestionariusza (ankietę całą czyli dot. ocze
kiwań i percepcji nazywaną w pracy ankietą „Fuli” i ankiety jednoczęściowe: ankieta 
dotycząca oczekiwań -  w skrócie określaną jako „ocz” oraz ankieta dot. percepcji okre
ślana jako „per”), co miało pozwolić na udzielenie odpowiedzi: czy rodzaj użytego kwe
stionariusza ma wpływ i jaki na zakres udzielanej odpowiedzi? Zastosowane podejście 
wykorzystujące różne procedury doboru próby przyniosło ciekawe rezultaty i pozwala 
na wysuwanie dalszych sugestii. Ogółem w badaniu udział wzięło 681 osób (próba na 
poziomie istotności 5%).

Dokonuję również porównań tych aspektów, które były możliwe do porównania (WY
MIARY modelu jakości usług, inteфretacje analizy luk w obrębie modelu SERVQUAL) 
z innymi badaniami jakości usług bibliotecznych, w których zastosowano metodę 
SERVQUAL.

Uzyskane wyniki potwierdziły, że rozszerzona metoda jest efektywnym sposobem 
diagnozowania jakości usług bibliotecznych. Badanie pozwoliło na określenie ważności 
czynników jakości usług z punktu widzenia użytkowników, a ich zestawienie z percepcją 
usług oferowanych wykazało zasadnicze obszary wymagające poprawy. Użyty test Kru- 
skała-Wallisa wykazał ponadto, że p-wartość może służyć jako czynnik porządkujący 
ważność poszczególnych wymiarów jakości zamiast klasycznej wielkości luki

Rozdział szósty zawiera informacje o zmianach i ulepszeniach jakich dokonano 
w trzech bibliotekach w okresie ostatnich dwóch lat.

W zakończeniu dokonuję podsumowania uzyskanych wyników oraz proponuję kie
runki dalszych badań. Na część pytań badawczych nie uzyskałam jednoznacznej (staty
stycznie wykazanej zależności) odpowiedzi, na przykład w odniesieniu do zagadnień 
związanycłi z wpływem doświadczeń użj^kowników na ich zamiary (intencje zacho
wań). Odpowiedzi respondentów na inne pytania przyniosły ciekawe wyniki, np. doty
czące zawyżania ocen ważności czynników jakości usług w ankietach jednoczęściowych 
w porównaniu do ankiet dwuczęściowych. Badanie pozwoliło ponadto rozpoznać prak
tyczne trudności prowadzenia badań z wykorzystaniem różnych procedur doboru pró
by i metod dostarczania formularzy.

Na koniec pozostał miły obowiązek złożenia podziękowań recenzentom: Pani prof, 
dr hab. Elżbiecie B. Zybert z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
UW i Pani prof. dr. hab. Marii Kocójowej z Instji;utu Informacji Naukowej i Biblioteko
znawstwa UJ za cenne wskazówki metodyczne i pomoc w przygotowaniu tej publikacji. 
Podziękowanie należy się też Pani prof, dr hab. Wandzie Pindlowej, która przez wiele lat 
wspierała mnie w działalności naukowej, poświęcając mi swój czas, dzieliła się wiedzą 
i doświadczeniem. Bez jej opieki i życzliwości ta książka zapewne by nie powstała. 
Chciałabym także podziękować pracownikom trzech bibliotek, którzy bezinteresownie 
pomogli mi w przeprowadzeniu badań.
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Rozdział 1

JAKOŚĆ USŁUG BIBUOTECZNYCH

W światowym dorobku naukowym podkreśla się, iż w miarę wzrostu konkuren
cyjności coraz większego znaczenia nabiera działalność marketingowa oparta na pod
noszeniu jakości oferty usługowej. Jakość (produktów i usług) uważa się za kluczo
wy czynnik sukcesu firmy (organizacji). Юазусу jakości, W. E. Deming, Ph. Crosby, 
J. Juran, A. Feigenbaum, K. Ishikawa i inni\ stworzyli podstawy nauki o jakości 
produktu oraz innych obszarów działania firm (organizacji). Początkowo metody 
zarządzania jakością były wykorzystywane w przemyśle wytwórczym a następnie 
znalazły zastosowanie w sektorze usług, takicli jak: bankowość, firmy ubezpiecze
niowe, hotele, biura podróży, służba zdrowia i administracja publiczna. Okazało się 
też, że mogą być efektywne w organizacjach non profit, w szkołach, bibliotekach, 
ośrodkach kultury czy innych organizacjach nie nastawionych na zysk. Charakter 
usług oraz fakt ich odmienności od dóbr materialnych powoduje zróżnicowanie 
w jakościowo zorientowanych działaniach marketingowych firm usługowych.

Rozważając problematykę jakości usług bibliotecznych niezbędne jest zdefinio
wanie dwóch pojęć: „jakość” i „usługi”. Pierwszy termin ma wiele znaczeń i zasadni
czą sprawą jest określenie sposobu rozumienia .jakości”, ponieważ od tego zależy 
nasze podejście do zagadnienia, a także metody i narzędzia oceny jakości. Jakość 
odnieść można do produktów i usług. Różnią się one jednak cechami materialnymi 
i niematerialnymi, które sprawiają, że określenie, co składa się na jakość usług jest 
znacznie trudniejsze niż w przypadku jakości produktów.

1.1. POJĘCIE JAKOŚCI

Jakość jest jednym z tych pojęć, które niełatwo poddają się próbom ścisłego defi
niowania. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że jakość nie jest pojęciem 
jednoznacznym i różni badacze mogą brać pod uwagę różne jej aspekty w zależności 
od przyjętego punktu widzenia. Jakość może być pojmowana jako kategoria filozo
ficzna, jako kategoria techniczna, ekonomiczna i marketingowa. Obecnie istnieją 
grupy definicji związane z różnymi koncepcjami i przyjętym punktem widzenia.



w  licznych pracach dotyczących jakości spotkać możemy się z dwiema grupami 
definicji tego pojęcia. Pierwsza z nich obejmuje te, które dkreś\z^jakośćjako zgod
ność z  wyznaczonymi standardami (specyfikacji^. Osiągnięcie określonej jakości 
polega na sformułowaniu szczegółowych norm, standardów, procedur a następnie 
na dokładnym ich przestrzeganiu. Drugie podejście określa się mianem rynkowe
go. Jego cechą jest traktowanie jakości w kategoriach użyteczności dla nabywcy 
(ang. fitness for usi). Tutaj nabjwcy określają wymagania i standardy, które organi
zacja uwzględnia w swojej działalności^

Oba wymienione aspekty jakości obejmuje koncepcja jakości postrzeganej przez 
nabywcę (ang. customer -  perceived quality, to jest indywidualnej oceny jakości 
dokonanej przez klienta na podstawie czynników zarówno obiektywnych jak i su
biektywnych. Znajduje ona szerokie zastosowanie w badaniach zachowań klientów, 
a w szczególności nabywców usług. Charakterystyczne dla tego podejścia jest 
uwzględnienie wielu różnych czynników (subiektywnych i obiektywnych), które służą 
konkretnemu nabywcy do oceny poziomu jakości produktu lub uslugi"*.

O jakości mówi się, kiedy określony produkt albo usługa spełniają oczekiwania 
klienta, czyli decyduje tu jego zadowolenie. Subiektywizm w postrzeganiu jakości ozna
cza, że osoby (klienci) definiujące jakość mają skłonność do pojmowania jej w spo
sób zależny od ich wiedzy, doświadczenia oraz cech osobistych. Юient patrzy na 
jakość przez pryzmat własnego ja, własnych kryteriów oceny, własnych warunków 
i sposobów postrzegania. Każdy więc postrzegają nieco inaczej. I tak na przykład:
• produkt lub usługa o tej samej jakości, w tym samym kraju, może być oceniona 

różnie przez różnych ludzi z odmiennym doświadczeniem, w różnym wieku,
• produkt lub usługa o tej samej jakości może być postrzegana różnie przez tę 

samą osobę, w różnym czasie, w zależności od sj^uacji i nastroju lub potrzeb tej 
osoby,

• ten sam produkt lub usługa może satysfakcjonować szeroko różne potrzeby,
• ludzie mają różne standardy jakości,
• jakość zależy też od kryteriów użytych do oceny.

Przedstawione w literaturze przedmiotu definicje jakości w sposób jednoznacz
ny akcentują subiektywizm pojęcia. Jakość uznawana jest w nich albo za stopień 
zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów, albo za zespół cech usług nadających im 
zdolność do zaspokajania potrzeb. Różne nurty jakościowe w mniejszym lub więk
szym stopniu wkomponowały czynnik subiektywny w swych założeniach, jednak 
w najszerszym zakresie brano go pod uwagę w podejściach marketingowych.

W modelu SERVQUAL jakość rozpatrywana jest jako porównanie różnicy mię
dzy oczekiwaniami a percepcją klienta dotyczącą cech i właściwości usług ofero
wanych przez usługodawcę. Potrzeby, oczekiwania oraz percepcja są kategoriami 
subiektywnymi -  uzależnionymi od wielu różnych czynników. Podejście usługo
dawców do problemu jakości ma również charakter subiektywny. Mamy z nim do 
czynienia wówczas, gdy decyzje w sprawie zaprojektowanych usług odzwiercie
dlają wyobrażenia usługodawcy, a niekoniecznie muszą być zgodne z punktem 
widzenia klienta (zarządzający lub personel obsługi wie lub wydaje mu się, że wie 
czego oczekują klienci). Subiektywizm rozumienia jakości wynika też z faktu rela
tywnie dużego wpływu czynnika ludzkiego na proces usługowy. Oznacza to, że te 
same czynności w tym procesie wykonywane są przez wielu pracowników. Sposób 
ich wykonania może być różny w zależności od osoby wykonawcy, jego umiejętno
ści, kwalifikacji, kultury osobistej, predyspozycji a nawet samopoczucia i nastroju. 
Odnosi się to też do humoru, nastroju nabywcy usług®.



Termin Jakość” ma długą historię. Po raz pierwszy został użyty w 1911 r. przez 
Fryderyka Taylora. W pracy The principles o fscientińc management Тгу\ог sW\ev- 
dzil, że zarządzający powinni nie tylko planować i nadzorować pracę, lecz także po
winni badać „jakość produktów”, które wytwarzają. Niezbędne zatem było opraco
wanie metod, które umożliwią ograniczenie produkcji wadliwych towarów o niskiej 
jakości. Pierwsze dokonania w tym zakresie przypisuje się Walterowi F. Shewhardo- 
wi, którego statystyczne metody kontroli procesu produkcji zastosowano z powo
dzeniem w Bell Telephone Labolatories®. Od lat pięćdziesiątych XX wieku szczegól
ną aktywność w poszukiwaniu metod doskonalenia jakości wykazują Japończycy. 
Zainicjowały ją prace Edwardsa Deminga, Josepha M. Jurana i Philipa Croby’ego, 
ojców koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (ang. Total Quality Manage
ment) . Deming sformułował 14-punktowy program poprawy jakości, w którym zale
cał m.in. traktowanie poprawy jakości jako stałego celu organizacji, wkomponowa
nie jej w system, tworzenie dobrej atmosfery oraz warunków pracy zespołowej, 
która przyczyni się do poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy

J. M. Juran do analizy przyczyn wad jakości zastosował zasadę Pareto, wskazując 
na konieczność oddzielenia niewielkiej liczby najważniejszych powodów od dużej 
liczby przyczyn bez znaczeniu. Sformułował on tzw. trylogię Jurana, której wzajem
nie zależne od siebie części stanowią: planowanie jakości, kontrolowanie jakości 
i poprawa jakości. Autor ten opracował 10-punktowy program poprawy jakości. 
Mowa w nim przede wszystkim o budowaniu świadomości konieczności poprawy 
jakości, o potrzebie wyznaczania celów zmian jakości i organizacyjnego przygoto
wania się do ich wprowadzania, o doniosłości szkolenia pracowników i doceniania 
ich osiągnięć. W programie M. J. Juran zwracał ponadto uwagę na potrzebę mierze
nia rezultatów działań podejmowanych dla poprawy jakości i ich upowszechniania. 
Podkreślał również konieczność wbudowania programu jakości w całościowy sys
tem funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Podejście Ph. Crosby’ego do problematyki jakości było bardziej radykalne jak jego 
poprzedników. Propagował koncepcję zarządzania mającą na celu eliminację wszel
kich błędów (ang. zero -  defects management). Crosby podobnie jak Deming sformu
łował 14 zasad podnoszenia jakości. W treści swoich zaleceń wskazywał m.in., że jakość 
powinna być długoterminowym zobowiązaniem kierownictwa, że należy identyfiko
wać nie tylko faktyczne problemy ale i potencjalne, że należy szkolić pracowników, 
aby uświadomić im zakres obowiązków dotyczących poprawy jakości, opracować sys
tem „zero defektów”. Najważniejsze zasady sformułowane przez Deminga i Cros
by’ego przejęli kolejni teoretycy jakości.

Podstawy i założenia najbardziej obecnie znanej koncepcji kompleksowego zarzą
dzania jakością CTQM) kształtowały się od początku powstania strategii jakościowych 
i ciągle ulegają rozbudowie oraz przeobrażeniom. Kompleksowe zarządzanie jakością 
najogólniej definiuje się jako podejście, którego celem jest stałe podnoszenie ja
kości dóbr i usług osiągane na każdym szczeblu zarządzania, dzięki usprawnieniu 
wszystkich działań organizacji”®. Filozofia TQM polega na dążeniu do maksymaliza
cji zadowolenia konsumenta (ang. consumer satisfaction) poprzez ciągły rozwój pro
duktów/usług, doskonalenie procesu jakości, a także poprzez kompleksową obsłu
gę nabywców. W systemach TQM klienta i produkt traktuje się w marketingowy 
sposób. Oznacza to wyróżnienie klientów wewnętrznych i zewnętrznych, a naczelna 
zasada maksymalizacji zadowolenia odnosi się do obu grup klientów.

Koncepcja kompleksowego zarządzania jakością zaczęła przenikać do teorii biblio
tekoznawstwa i informacji naukowej oraz praktyki biMotekarskiej pod koniec lat osiem
dziesiątych ubiegłego wieku. Jej pojawienie się poprzedzone było licznymi studiami



i aplikacjami różnych podejść i metod. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 
Carl Gustav Johannsen przedstawił krótko historię różnych podejść jakościowych oraz 
ich transformację do bibliotekarstwa. Najbardziej znane obecnie, zarówno w teorii, 
jak i w praktyce wielu organizacji, jest podejście zwane kompleksowym zarządza
niem jakością (TQM). Poprzedziły je lub były rozwijane równolegle inne koncepcje 
dotyczące zarządzania jakością. W nurcie jakości kontrola jakości jest najstarszą 
koncepcją i miała za zadanie eliminować produkty niezgodne ze standardem. Za
pewnienie jakości następowało przed i w czasie procesu. Koncentruje się ono na 
zapobieganiu błędom. Jakość jest zaprojektowana, a produkt/usługa musi spełniać 
specyfikacje* .̂ TQM z czasem przejmuje zasady zapewniania jakości i rozwija je, 
kreuje też jakość kultury, gdzie celem każdego członka personelu jest zachwycanie 
klientów i gdzie struktura organizacji pomaga tego dokonać. W TQM podobnie jak 
w koncepcjach marketingowych jakość definiowana jest przez percepcję klienta Qego 
potrzeby, oczekiwania, wymagania). Należy więc te oczekiwania poznawać, kształto
wać, spełniać i przekraczać, a to zapewni satysfakcję klienta i lojalność.

Kwestią zasadniczą jest ustalenie, kto określa atrybuty jakości, czy dostawca usług, 
czy klient? Punkt widzenia dostawcy usług w tym przypadku biblioteki (organizato
ra, kierownictwa) i użytkownika/klienta często się różnią. Dostarczenie produktu 
(usługi) zgodnie ze specyfikacją nie gwarantuje zadowolenia klienta. Centralna po
zycja klientów w TQM znajduje swoje odzwierciedlenie w definicjach jakości ofero
wanych przez to podejście. Jakość usług jest określana przez percepcję klienta doty
czącą zarówno produktu, jak i usługi polegającej na jego dostarczaniu

Organizacje, które wdrążają systemy TQM uznają, że jakość jest definiowana 
przez klienta (jego percepcję produktu lub dostarczanych usług), ale ciągle jeszcze 
wyznaczają standardy, które niekoniecznie są zgodne ze standardami klientów. 
Edward Sallis wymienia standardy jakości usług z perspektywy organizacji.
• Zgodność ze specyfikacją.
• Dopasowanie do celu.
• Brak defektów.
• Dobrze za pierwszym razem i za każdym razem.
oraz standardy klientów.
• Satysfakcja klienta.
• Przekraczanie oczekiwań klientów.
• Zachwycanie, oczarowanie klientów".

Można więc rozważać dwa aspekty definicji jakości. Pierwszy jest związany z po
miarem, który odpowiada na pytanie czy usługi są zgodne ze standardem, czy są 
dopasowane do założonego celu? Czasem jakość określana jest tu jako procedural
na koncepcja jakości. Jakość jest demonstrowana przez producenta/organizatora 
usług poprzez system znany jako system zapewnienia jakości (ang. quality assuran- 
ce), który wykorzystuje specyfikacje, standardy i procedury. Istotą koncepcji proce
duralnej jest udowodnienie (udokumentowanie), że produkt lub usługa odbywa się 
zgodnie z wyznaczonymi wcześniej wymaganiami. Zapewnia, że działania odpowia
dają normom. Jest to dokumentowane na podstawie pomiarów działania z zastoso
waniem różnych wskaźników {zng. performance indicators).

Druga koncepcja, zwana transformacyjną koncepcją jakości, ma mniej wspólne
go z systemem i procedurami, a więcej z transformacją organizacji. Opiera się na 
potrzebie skupienia się raczej na kliencie niż na produkcie. W koncepcji transforma
cyjnej widzi się jakość jako kompleksowy proces. Obejmuje ona pomiar obiektyw



nych aspektów jakości, ale też subiektywne odczucia klientów. Proceduralne ujęcie 
jest zasadnicze i niezbędne ale niewystarczające, aby satysfakcjonować i zapewniać 
lojalność klientów.

Jakość w koncepcji transformacyjnej jest więc osiągana nie przez system i proce
dury chociaż są one też użyteczne. Osiągana jest przez rozpoznanie wymagań i ocze
kiwań klientów, a następnie wiedza ta włączona jest w plany działania a szczególnie 
w kulturę organizacji, która uprawomocnia (ang. empowei) pracowników do osią
gnięcia jakości zgodnej z oczekiwaniami klientów. Instrumentalna koncepcja dotyczy 
raczej udowadniania (ang. proving), transformacyjna jest o poprawie, doskonaleniu 
(ang. improving i koncentruje się nie tylko na zgodności z celem, ale na doskonało
ści*̂ .

W latach dziewięćdziesiątych XX w. pojawił się nowy nurt w ramach TQM, opie
ra się on częściowo na podejściu zwanym zapewnianiem jakości (ang. quality assu
rance). Głównym założeniem tego nurtu jest dążenie do samooceny grup pracowni
ków, celem ustalenia tzw. luk w swoim funkcjonowaniu (ang. gap analysis). Zespół 
dokonuje szczegółowej analizy swoich słabych i mocnych stron z uwzględnieniem 
kilku podstawowych czynników, takich jak:
• satysfakcja klientów,
• założenie o konieczności ciągłego doskonalenia,
• analizę wszystkich procesów: operacyjnych, taktycznych, strategicznych

W nurcie tym zwraca się uwagę na konieczność doskonalenia procesów, a nie 
tylko rezultatów. Zobowiązanie do jakości wymaga nie tylko dobrze zaprojektowa
nego systemu i procedur, ale również transformacji kulturowej, czyli orientacji na 
klienta, gdzie indywidualna osoba jest odpowiedzialna za jakość pracy w swoim ob
szarze i ma swój wkład w jakość całej organizacji (wiedza, umiejętności, postawa, 
podejście pracownika wpłjrwa na jakość wykonywanej pracy) Podkreśla się więc 
rolę badania potrzeb klientów (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz oceny jakości 
procesów.

1.2. NOVVE TRENDY W ZARZĄDZANIU A PRAKTYKA 
BIBUOTEKARSKA

Zmienność otoczenia wymaga od współczesnych organizacji podejmowania sze
regu procesów dostosowawczych, których rezultatem jest wprowadzenie zmian 
m. in. w zakresie stosowanycli technologii, struktury organizacyjnej, zarządzania 
finansami, zarządzania zasobami ludzkimi. Zmiany są wysoko nieprzewidywalne, 
wymuszają na firmach coraz większą elastyczność w działaniu. Cykl życia produk
tów ulega skróceniu, zmieniają się postawy i wzory zachowań konsumentów, wzrasta 
poziom ich oczekiwań. Dla osiągnięcia sukcesu rynkowego niezbędne jest wsłuchi
wanie się w głos klientów po to, aby dostarczać im produkty i usługi, jakich potrzebu
ją i oczekują. Istnieje szereg czynników mających wpływ na występowanie opisywa
nych zjawisk. Niemniej jednak trzy elementy wskazywane są jako najważniejsze 
w stymulowaniu przemian zachodzących w otoczeniu firm końca lat dziewięćdzie
siątych i pierwszych lat nowego wieku:
• Szybkość (stale rosnące tempo dokonujących się zmian).
• Zmiany w odniesieniu do natury aktywów organizacji (wzrastające znaczenie 

aktywów niematerialnych i intelektualnych, takich jak: wysoka jakość wyrobów



i usług, dobrze umotywowany i wykształcony personel, elastyczne i przewidy
walne procesy wewnętrzne, zadowoleni i lojalni klienci).

• Technologia*^.
Szczególny wpływ na dokonujące się zmiany mają rozwijające się technologie 

informatyczne i związany z tym rozwój Internetu, który globalizuje rynek i podnosi 
poziom konkurencji. Zjawiska te mają ogromny wpływ na postawy konsumentów 
mających dzięki niemu dostęp do ogromnej ilości informacji, możliwość porówny
wania produktów i usług. Nowoczesne technologie dostarczają równocześnie orga
nizacjom nowych możliwości rozwoju, sposobów działania i konkurowania, poprzez 
elektroniczne kanały dystrybucji, szybszą i łatwiejszą komunikację. Wpływ Interne
tu widoczny jest niemal we wszystkich aspektach życia i dziś już raczej trudno wy
obrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnej organizacji czy nawet jednostki bez do
stępu do sieci rozległych.

Biblioteki podobnie jak i inne organizacje znalazły się pod wpływem różnorod
nych nacisków, które powodują, że muszą one poszukiwać nowych rozwiązań i metod 
działania. Jednym z najważniejszych czynników rzutującym na te zmiany jest sytua
cja finansowa. Biblioteki wszystkich typów muszą funkcjonować mając do dyspozycji 
coraz mniej pieniędzy. Równocześnie wzrasta roczna produkcja książek i czasopism 
oraz szybko zwiększa się liczba nowych typów nośników informacji. Nowe technolo
gie wywierają presję na funkcjonowanie bibliotek. Z jednej strony szybko rozpowszech
niana informacja elektroniczna powoduje nowe potrzeby użytkowników, a z drugiej 
strony profesjonalne serwisy informacyjne oferują użytkownikom możliwość indywi
dualnego zakupu tematycznych pakietów potrzebnych informacji na CD-ROM-ach 
czy online. Media elektroniczne kształtują też w znacznej mierze oczekiwania użyt
kowników w stosunku do produktów i usług bibliotecznych.

W Stanach Zjednoczonych czy krajach Unii Europejskiej jednym z istotnych czyn
ników jest też konkurencja między różnymi placówkami oraz warunek uzyskania 
dobrych ocen i podtrzymania właściwego wizerunku firmy celem uzyskania fundu
szy. W państwach, które niedawno przystąpiły do UE, w tym też w Polsce, konkurencja 
ta ma inny wymiar. Widoczna jest wprawdzie wśród uczelni państwowych i niepań
stwowych, ale w mniejszym stopniu dotyczy samych bibliotek, które raczej współ
pracują niż konkurują, czego widocznym efektem jest np. wspólne korzystanie z elek
tronicznych baz w ramach konsorcjów czy porozumień bibliotek. Aktywna postawa 
wobec użytkowników -  klientów bibliotek nabiera zatem nowego znaczenia. Wyko
rzystuje się różne instrumenty marketingu i dąży do oferowania usług o coraz wyż
szej jakości. Presję na biblioteki wywierają też instytucje macierzyste, które przy
znają mniej środków, oczekując przy tym, aby były one wydawane w sposób bardzo 
efektywny. Biblioteki muszą ciągle udowadniać, że środki im przekazane wydane są 
rozsądnie i zgodnie z celami organizacji. To wszystko powoduje określone trendy 
w rozważaniach teoretycznych i praktyce bibliotekarstwa. Poszukuje się nowych 
metod organizacji i zarządzania, które pozwolą na określenie efektywności i jakości 
bibliotek zarówno z perspektywy organizacji, jak i użytkownika.

Rodzaje zmian, podobnie jak ich motywy i obszary, są bardzo różnorodne, dlate
go organizacje mogą je wprowadzać w ramach procesów adaptacyjnych lub anty
cypacyjnych. Zdaniem Liz Clark kierowanie zmianą w organizacji stało się obecnie 
kluczowym elementem decydującym o przewadze konkurencyjnej. Efektywne za
rządzanie zmianami wymaga z kolei wykorzystania -  odpowiednich do określonych 
potrzeb organizacji, koncepcji i metod zarządzania. Powstają więc ciągle nowe koncep
cje i metody zarządzania, które mają wspierać procesy adaptacyjne realizowane przez



organizacje*®. Niektóre z nich zorientowane są głównie na zapewnienie racjonalne
go przebiegu procesów oraz racjonalnego kształtowania i wykorzystania zasobów 
w ramacli bieżącej działalności organizacji. Do tej grupy należą następujące kon
cepcje i odpowiadające im metody:

• Marketingowa, dla której cłiarakterystyczne jest ukierunkowanie celów i dzia
łań organizacji w taki sposób, aby zapewnić możliwie wysoki poziom satysfakcji 
klienta. Koncepcja ta jest znana w bibliotekarstwie od lat, ale wydaje się, że na
biera ona nowego znaczenia zwłaszcza w bibliotekach akademickich, które pod
legają w coraz większym stopniu mechanizmom rynkowym. Student płacąc czesne 
za swoje kształcenie może oczekiwać, że część pieniędzy przeznaczona zostanie 
na niezbędne w procesie kształcenia materiały dydaktyczne i naukowe. Zaczyna 
więc współuczestniczyć w kosztach tworzenia produktów bibliotecznych i usług, 
a więc może równocześnie oczekiwać wysokiej jakości oferty bibliotecznej. Zmiana 
relacji między studentem a uczelnią jest bardzo wyraźna w uczelniach niepań
stwowych, gdzie student świetnie orientuje się w swych prawach i nie pozostaje 
biernym użytkownikiem skazanym na „mierną” ofertę biblioteki.

• Total Quality Management (TQM) oznacza zorientowanie całego systemu za
rządzania tak, aby główna uwaga zarządzających i personelu skupiona była na osią
ganiu możliwie wysokiego poziomu jakości: pracy, przebiegu procesów, produk
tów. W ostatnich latach TQM jest jedną z najszerzej prezentowanych koncepcji 
w literaturze z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, choć z jej wdra
żaniem do praktyki bibliotekarstwa jest już znacznie gorzej, chociaż i na tym 
odcinku występują chlubne wyjątki* .̂
Jako typową koncepcję zarządzania, charakterystyczną dla okresu radykalnych 

przemian w procesie zarządzania zmianami, proponuje się Business Process Re
engineering (BPR). Klasyczna definicja „Reengineering” (reinżynieria procesów) 
została przedstawiona przez Michaela Hammera i Jamesa Champy’ego a mówi ona, 
że BPR to fundamentalne przemyślenie i radykalne przeprojektowanie procesów 
biznesowych w firmie w celu osiągnięcia gruntownej poprawy według stosowanych 
współcześnie krytycznych miar wyników osiąganych przez firmę, takich jak: koszt, 
jakość, jakość usług i szybkość. Słowa użyte wskazują na charakter i założenia kon
cepcji, w której cztery elementy są kluczowe:

1. Pytania fundamentalne -  organizacja decydująca się przeprowadzić zmianę 
musi zadać sobie dwa pytania: dlaczego robimy to, co robimy, oraz dlaczego robimy 
to tak, jak robimy, a następnie dokonać analizy i ustalić, co firma musi robić i jak to 
powinna robić?

2. Radykalne zmiany -  oznaczają odejście od wszystkich istniejących struktur 
i procedur występujących w organizacji oraz zastąpienie ich zupełnie nowymi spo
sobami wykonywania pracy.

3. Dramatyczne zmiany -  podstawowym celem jest dokonanie bardzo wyraźnej 
skokowej zmiany pod względem jakości.

4. Koncentracja na procesach -  a nie zadaniach*®.
Przeprowadzenie reengineeringu powoduje w organizacji zmiany w dotychcza

sowym przebiegu procesów biznesowych. Pojawia się w nich wiele nowych 
elementów związanych z organizacją pracy, sposobami jej prowadzenia czy zakre
sem odpowiedzialności poszczególnych osób i grup. Do kilku najbardziej charakte
rystycznych należy:



-  łączenie kilku zawodów Gub zadań) w jeden. Zanika wąska specjalizacja, a no
we procesy wymagają, aby tam gdzie to możliwe, łączyć zadania i powierzać jedne
mu pracownikowi, który odpowiada za cały proces,

-  samodzielne podejmowanie decygi przez pracowników (ang. empowerment -  
uprawnienie, upoważnienie, uprawomocnienii). Struktury organizacyjne ulegają 
spłaszczeniu, szczególnie średnie szczeble zarządzania. Część odpowiedzialności 
przechodzi na pracowników,

-  praca zespołów (ang. case team) tam, gdzie zadania są zbyt złożone, powołuje 
się zespoły na okres niezbędny do wykonania zadania,

-  praca przebiega w swoim naturalnym porządku. W większości współczesnych 
organizacji praca prowadzona jest w porządku liniowym, co oznacza, że przed roz
poczęciem kolejnego zadania, aktualne powinno być zakończone. W wielu przypad
kach zadania mogą być wykonywane równocześnie, a więc tam, gdzie to możliwe 
wprowadza się nieliniowość,

-  zmiana kryteriów awansu -  od wydajności do zdolności,
-  przejście od szkolenia do edukacji
Koncepcja reengineeringu wywołuje obecnie szerokie dyskusje i liczne kontro

wersje jednak firmy coraz częściej przejmują jeśli niecałą koncepcję to niektóre jej 
zasady. Kilka bibliotek amerykańskich (m.in. Biblioteka Uniwersytetu w Arizonie) 
wprowadziło koncepcję reengineeringu, ale również dla niektórych proces ten za
kończył się niepowodzeniem. Robert C. Miller przyczyn niepowodzeń upatruje m.in. 
w: pominięciu kluczowych problemów instj^cji, braku zaangażowania właściwych 
ludzi, niesprecyzowaniu celu przedsięwzięcia, położeniu nacisku na wprowadzenie 
zmian bez wnikania w ich naturę, braku zainteresowania tzw. czynnikiem ludzkim 
czy niedostatecznej dbałości o infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia proce
sû '’. Zdaniem R.C. Millera, podstawowy problem reengineeringu polega na tym, że 
jest to proces, w trakcie wdrażania którego poświęca się dobro ludzi, a nacisk kładzio
ny jest wyłącznie na stronę finansową przedsięwzięcia.

Do grupy koncepcji i metod o podobnym charakterze, lecz rekomendowanych 
głównie do wykorzystania w sytuacji rozwoju ewolucyjnego można zaliczyć:
• Benchmarking, który jest jedną z najpopularniejszych metod zarządzania. W mia

rę pojęciowego rozszerzania się zagadnienia benchmarkingu, obszaru jego zasto
sowań oraz wzrostu zainteresowania tą metodą ze strony organizacji zarówno go
spodarczych jak i non profit, pojawiło się wiele różnych definicji. Bengt Karlof 
i Svante Óstblom określają benchmarking jako ciągły, systematyczny proces po
legający na porównywaniu własnej efektywności mierzonej produktywnością, ja
kością i doświadczeniem, z wynikami tych przedsiębiorstw i organizacji, które 
można uznać za wzór doskonałości^*. Zbigniew Martyniak pisze, że benchmar
king jest metodą porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udo
skonalania przez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczeń. Z in
nych definicji wynika, że benchmarking może być procesem, techniką, działaniem, 
narzędziem lub samodzielną metodą^ .̂ W literaturze wyróżnia się wiele różnych 
rodzajów benchmarkingu, ale najczęściej podawane są trzy główne sklasyfikowa
ne w oparciu o dwa zasadnicze kryteria (przedmiotu i wzorca do porównania):

• Benchmarking wewnętrzny -  skupia się na badaniu i ocenie procesów i metod 
stosowanych w danej organizacji.

• Konkurencyjny -  oznacza dokonywanie porównań własnej efektywności działa
nia z konkurencją (tj. z organizacjami, które np. świadczą te same usługi).



• Funkcjonalny (lub ogólny), w którym jedna ze stron biorących udział w procesie 
identyfikacji uczy się w oparciu o najskuteczniejsze procedury stosowane przez 
drugą stronę, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Przedmiotem tego 
typu benchmarkingu są produkty, usługi, realizowane procesy. Celem jest roz
poznanie wzoru idealnego postępowania bez względu na miejsce, w którym on 
powstaje^ .̂
Problematykę bencłimarkingu wprowadziła do polskiej literatury bibliotekoznaw

stwa i informacji naukowej E. Głowacka^  ̂ prezentując podstawy metodologiczne 
metody, jak i możliwe aplikacje w praktyce bibliotekarskiej. Autorka zwracała uwagę 
na potrzebę wypracowania nowych wskaźników efektywności bibliotek, które uwzględ
niałyby również kryteria oceny użytkowników, jako bezpośrednich odbiorców usług 
i produktów bibliotek. Przedmiotem porównań mogą być wyroby, usługi, procesy, 
wartości postrzegane przez klientów, poziom satysfakcji oraz wiele innych aspektów 
funkcjonowania organizacji.
• Lean Management (odchudzenie, wyszczuplenie), polega na znacznym ograni

czeniu zasobów potrzebnych do produkcji; ludzi, powierzchni, nakładów inwe
stycyjnych, czasu. Najbardziej istotne cechy metody obejmują; zespołowość 
i rotację pracy; bezpośredni kontakt z dostawcami; rynkowy charakter produk
cji gdzie obowiązuje ścisła współpraca z klientami; sposób zarządzania zasobami 
ludzkimi oznaczający odpowiednią atmosferę, wymianę informacji, kształcenie 
pracowników, współpracę, współdecydowanie^^.

• Koncepcja Organizacji Uczącej się opiera się na sumie wiedzy, którą dysponu
ją poszczególni członkowie. Wiedza ta rozumiana jest jako ogół wiadomości zdo
bytych indywidualnie dzięki procesowi uczenia się i jest traktowana jako podsta
wowy czynnik rozwoju organizacji.
Dość spójną definicję „uczącej się” organizacji przedstawił David A Garvin uważa

jąc, że jest to instytucja przygotowana do tworzenia, zdobywania i przekazywania wiedzy 
oraz odpowiedniego modyfikowania swoich zachowań. Zgodnie z tą teorią ciągłe dosko
nalenie organizacji wymaga zgody wszystkich na ciągłe uczenie się. D. A  Garvin uwa
ża, że osiągnąć to można przez;

1. Systematyczne rozwiązywanie problemów.
2. łą czen ie  do praktyki różnych działań eksperymentalnych.
3. Uczenie się na podstawie dotychczasowych doświadczeń.
4. Uczenie się od innych.
5. Przekazywanie wiedzy całej organizacji szybko i w sposób efektywny^®.
literatura z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w niewielkim stop

niu odzwierciedla zainteresowanie koncepcja „uczącej się” organizacji. Shelly E. Phipps 
dokonała podsumowania idei zawartych w książce Petera H. Senge The Fifth Disci
pline \ sugerowała, że teoria „uczącej się” organizacji może być użyteczna w procesie 
transformacji bibliotek akademickich w obliczu zmian technologicznych^^. Guy St. Clair 
i Christine M. Pearson wspomnieli krótko o koncepcji w relacji do problematyki za
rządzania bibliotekami specjalnymi (np. biblioteki biznesowe) uznając, żeTQM może 
stanowić efektywne narzędzie ułatwiające wdrożenie koncepcji „uczącej się” organi
zacjî ®. W literaturze polskiej koncepcja zaprezentowana została przez E. Głowacką, 
która wykazała związki kompleksowego zarządzania jakością z koncepcją „uczącej się” 
organizacji. Autorka zwracała uwagę na różne bariery, które mogą stanowić istotną 
przeszkodę rozwoju kultury „uczącej” się organizacji w systemach bibliotecznych 
(m.in. silnie zhierarchizowana struktura organizacji i struktura zarządzania)^®.



Wszystkie wymienione powyżej metody są w literaturze z dziedziny biblioteko
znawstwa i informacji naukowej znane w mniejszym lub większym zakresie. Do 
najpopularniejszych z pewnością należy: koncepcja marketingowa, TQM, benchmar
king, a ostatnio też reengineering, w mniejszym natomiast zakresie rozpoznana jest 
koncepcja the Balanced Scorecard.

Zainteresowanie strategiczną kartą wyników (ang. the Balanced Scorecard), r\o^2̂  
metodą opracowaną przez R. S. Kapłana i D. Nortona^'’ jest w środowisku bibliote
karskim dość duże. Metodologia przez nich zaproponowana znalazła już praktyczne 
zastosowanie w bibliotekach europejskich, amerykańskich i australijskich. Judith 
Broady-Preston i Hugh Preston^* niedługo od ukazania się pierwszego wydania książ
ki poświęconej tej metodzie dowodzą jej przydatności na gruncie bibliotekarstwa. 
Równie szybko metoda znalazła praktyczne zastosowanie w bibliotekach. Na po
czątku 2001 r. biblioteka the University of Virginia rozpoczęła implementację strate
gicznej karty wyników ograniczając rozbudowane do tej pory wskaźniki statystycz
ne do kilku najistotniejszych i łącząc je z obszarami wymagającymi poprawy. Jim 
Self ̂ wymienia niektóre podlegające łączonej ocenie:
• perspektywa uiytkovmika (szukamy odpowiedzi: jak możemy wypełnić ocze

kiwania użytkowników). Miernikami będą: poziom satysfakcji użytkowników, czas 
realizacji zamówień i in.,

• perspektywa finansowa Oak możemy zabezpieczyć niezbędne zasoby i efek
tywnie je wykorzystywać). Mierniki: koszty różnych transakcji bibliotecznych, 
koszty zakupionych materiałów, finansowanie ze środków państwowych, prywat
nych,

• perspektywa procesów wewnętrznych (jak powinniśmy organizować procesy 
wewnętrzne, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom użytkowników). Mierniki: 
całkowity czas przygotowania do udostępniania nowych materiałów bibliotecz
nych, czas odpowiedzi na pytanie lub realizację zamówień wewnętrznych,

• perspektywa rozwoju Oak możemy zabezpieczyć zdolność świadczenia usług 
w przyszłości). Mierniki: rezultaty szkolenia pracowników, rekrutacja i zatrud
nianie najlepszych, wymiana sprzętu i aktualizacja oprogramowań.
Na stronie WWW biblioteki the University of Virginia^^ przedstawiono strate

giczną kartę wyników bardziej szczegółowo uwzględniając wskaźniki, które biblio
teka zamierza osiągnąć w ściśle określonym czasie. Na przykład założono, że biblio
teka the University of Virginia utrzyma się w rankingu ARL w grupie bibliotek na 25 
miejscu. The Association of Research Libraries (ARL) skupiające 112 największych 
bibliotek Ameryki Północnej corocznie dokonuje rankingu bibliotek biorąc pod 
uwagę kilka kategorii danych: wpływy roczne do biblioteki, wydatki biblioteki, cał
kowite zatrudnienie itp. i ogłasza ,ARL Library Membership Index”. Dla biblioteki 
ważne jest zajęcie jednego z pierwszych miejsc w tym rankingu (na przykład 
w pierwszej 10 lub 20) oraz określenie w swych planach miejsca w rankingu w przy
szłości. W przypadku bibliotek amerykańskich może to mieć wpływ na wysokość 
przyznawanych środków finansowych.

Zastosowanie strategicznej kart wyników w bibliotece the University of Virginia 
poprzedziły wieloletnie badania i ogromnie rozbudowana statystyka, choć jak przy
znają w wywiadzie Jim Self i Lynda White, dane odzwierciedlały zainteresowanie 
procesami wewnętrznymi oraz koncentrację biblioteki na użytkowniku. Zastosowa
nie strategicznej karty wyników pozwoliło na spojrzenie bardziej globalne z uwzględ
nieniem priorytetów, celów i wizji biblioteki oraz pomogło znacznie uprościć listę 
rzeczywistych priorytetów '̂*.



Zainteresowanie zastosowaniem strategicznej karty wyników wykazywały też inne 
biblioteki Ameryki Północnej, m.in. biblioteki Uniwersytetu Floryda i Uniwersytetu 
Maryland, ale jak do tej pory brak publikacji relacjonujących implementację. 
W czasopiśmie „Libri” zamieszczono raport na temat implementacji tej metody za
rządzania w bibliotece the University of Pretoria (South Africa)"*®. Metoda trafiła też 
do bibliotek akademickich w Australii, np. Deakin University Library^®, gdzie rów
nież trwają zaawansowane prace wdrożeniowe.

W projekcie niemieckim, sponsorowanym przez German Research Council wy
korzystano strategiczną kartę wyników (ang. the Balanced Scorecardf^ jako kon
cepcję integrującą system zarządzania jakością. Wskaźniki działania w czterech jed
nakowo ważnych perspektywach -  użytkowników, finansów, procesów wewnętrz
nych oraz rozwoju-innowacji, zostały połączone do wypracowania „karty wyników” 
oceny biblioteki. Projekt badawczy prowadzono w latach 1999-2001 w trzech naj
większych bibliotekach niemieckich: the University and Regional Library Munster, 
Bavarian State Library Munich i State and University Library Bremen. Oryginalna 
koncepcja opracowana dla sektora komercyjnego przekłada p ersp ek t)^  planowa
nia instytucji (misja, strategiczna wizja i cele) w system wskaźników działania, który 
zawiera wszystkie ważne perspektywy, a mianowicie; finansową, klientów, proce
sów wewnętrznych, działań naprawczych i innowacji i tym sposobem integruje wskaź
niki finansowe i niefinansowe. Podstawowy model strategicznej karty wyników ada
ptowany dla instytucji non profit (bibliotek), różni się od oryginalnego modelu tym, 
że główną perspektywą jest perspektywa użytkownika a nie finansowa.

Projekt bibliotek niemieckich oparł się na wcześniej wypracowanych wskaźnikach 
i normach i na ich podstawie dokonano wyboru wskaźników najbardziej użytecznych, 
które korespondują z fundamentalnymi celami bibliotek w czterech perspektywach. 
I tak z perspektywy użytkowników będzie to zaspokojenie potrzeb informacyjnych 
poprzez oferowane usługi, możliwie dużej populacji w sposób najbardziej satysfak
cjonujący. Tutaj ważne będzie określenie poziomu satysfakcji, stopnia wykorzysta
nia posiadanych zasobów własnych i obcych, dostępność.

Wskaźniki perspektywy finansowej odpowiadają na pytania dotyczące funkcjo
nowania biblioteki w sposób efektjwny pod względem kosztów. Uwzględniają one 
różne wydatki w przeliczeniu na 1 członka obsługiwanej populacji. Z perspektywy 
procesów wewnętrznych istotne będzie określenie sprawności, efektywności i kosz
tów w przeliczeniu na zatrudniony personel.

Ostatnia perspektywa, nazwana perspektywą potencjału, charakteryzuje zdolność 
biblioteki w radzeniu sobie z wyzwaniami przyszłości i jej zdolność do zmian i inno
wacji. Dotyczy to środków finansowych na infrastrukturę i rozwój technologiczny 
oraz kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników.

Wskaźniki zaprezentowane w projekcie mogą być z powodzeniem użyte do po
równań w każdej bibliotece. Indywidualne różnice w bibliotekach mogą być wyra
żone jako inne działania operacyjne i inne wyzwania stawiane przed biblioteką. Jed
nak ustrukturyzowanie i implementacja strategicznej karty wyników wymaga jasno 
sformułowanej misji, celów strategicznych i określenia obowiązków pracowników 
wszystkich działów^*. W ostatnich latach w Polsce podjęto wiele prób wypracowania 
pewnych wzorców i kryteriów, za pomocą których można oceniać, mierzyć, porów
nywać i planować działalność biblioteczną, możliwe więc, że uda się wkrótce stoso
wać mierniki zawarte w normie ISO 11620 oraz własne standardy wypracowane dla 
różnych typów bibliotek^® i budowa karty strategicznej będzie efektywnym narzę
dziem w naszych bibliotekach.



Konsekwencje nowych koncepcji i metod zarządzania dla bibliotek były szeroko 
opisane przez Elżbietę Barbarę Zybert, która dokonała przeglądu najważniejszycli 
trendów^" oraz wskazała możliwości i sposoby implementacji różnych koncepcji, m.in. 
w bibliotekach szkolnych'**.

Nasuwa się refleksja, że bez względu na typ biblioteki w coraz większym stopniu kieru
ją się one Gub powinny) zasadami wypracowanymi w innych dziedzinach m.in. zarządzania, 
marketingu, psychologii, socjologii i chociaż czasem nie do końca uświadomione, albo nie 
kojarzone z konkretną koncepcją zarządzania, to obecnie funkcjonują w praktyce biblio
tekarstwa różne zasady. Jako przykład można podać filozofię gromadzenia ,just in 
time”, w myśl której obowiązywała zasada ścisłej współpracy z dostawcami i klien
tem. Dzięki temu nie było potrzeby dokonywania zapasów, lecz dostarczanie produk
tów i usług było zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Charakterystyczne dla tej 
koncepcji są też: zespołowość i rotacja pracy, które również widzimy w praktyce bi
bliotecznej. Coraz powszechniejsze staje się łączenie obowiązków wynikających 
z opracowania z obsługą użytkowników. Połączenie takie wynika nie tylko z oszczęd
ności, ma też uzasadnienie merytoryczne. Kontakt z użytkownikiem pozwala na 
poznanie jego postaw, oczekiwań, potrzeb a znajomość zasobów pozwala na lepsze 
ich spełnianie (podejście marketingowe). Zasada gromadzenia ,just in time” powo
duje też często wybór elektronicznego dostępu do informacji, dzięki któremu istnieje 
możliwość szybkiego dostarczenia informacji na biurko użytkownika. Ma to swoją 
cenę i dalsze konsekwencje dla polityki gromadzenia. Musi być dokonana analiza przy
szłych potrzeb oraz możliwości jej zabezpieczenia (sposób archiwizacji, forma wła
sności) i jak się wydaje, są to zagadnienia, które w najbliższej przyszłości będą stano
wić wyzwanie dla bibliotek.

Każda z inicjatyw usprawnienia działalności bibliotek odnosiła wiele sukcesów, 
ma swoich mistrzów i zwolenników. Jednak wdrożenie wielu z tych inicjatyw przy
niosło rozczarowanie. Traktują one poprawę jakości, efektywności wycinkowo. Nie 
zawsze powiązane są ze strategią organizacji lub osiąganiem konkretnych celów, 
a także często biorą pod uwagę jedną wybraną perspektywę. R. C. Miller przy cha
rakterystyce każdej z koncepcji wdrażanej w bibliotekach wymienia też przyczyny 
niepowodzeń, wśród których znalazły się następujące elementy: niedostateczne przy
gotowanie menedżerów i pracowników, brak wiedzy, doświadczenia i zaangażowa
nia i jak się wydaje właśnie czynnik ludzki (kultura organizacyjna, umiejętności, po
stawy) zdecydował o porażkach większości przedsięwzięć^^.

1.3. USŁUGI I ICH JAKOŚĆ

Bogaty dorobek teoretyków i praktyków organizacji i zarządzania jest z pożyt
kiem wykorzystywany nie tylko przez producentów wyrobów, ale i przez usługo
dawców. Ze specyfiki usług może wynikać konieczność uwzględnienia dodatkowo 
szczególnych kryteriów i miar jakości. W literaturze polskiej i obcej można spotkać 
dużą liczbę definicji „usług”. Różnią się one znacznie, a określenia użyte w defini
cjach nie są jasne i jednoznaczne. Związane jest to z dużym zdywersyfikowaniem 
sektora usług i trudnościami objęcia jedną uniwersalną definicją wszystkich dzie
dzin ludzkiej aktywności. Lata osiemdziesiąte przyniosły nowe definicje usług. Jed
nym z ważniejszych określeń usług jest definicja zaproponowana przez Philipa Ko- 
tlera, która brzmi w sposób następujący: usługą jest każda czynność {sng. activity



lub korzyść (ang. beneńt) zasadniczo niematerialna, oferowana przez jedną stronę 
innej, która w je j efekcie nie staje się właścicielem tejże. Świadczenie usług może mieć 
związek z  produktami materialnymilub шё^. I chociaż specjaliści różnie definiują po
jęcie „usług”, są jednak zgodni, że usługi cliarakteryzują się specyficznymi cecliami 
odróżniającymi je od dóbr materialnycłi. Za najistotniejsze cechy uważa się:

1. Niematerialność.
2. Nierozerwalność procesu produkcji i konsumpcji.
3. Zmienność/niejednorodność.
4. Nietrwałość'’"’.
Produkty i usługi mają cechy zarówno materialne jak i niematerialne, ale w usłu

gach dominują te ostatnie. Oznacza to, że usługi nie można poznać za pomocą zmy
słów dotyku, smaku, węchu, przed jej nabyciem. Niematerialność usług powoduje, 
że klient ma trudność z określeniem jakości usługi przed jej nabyciem, czasem rów
nież po zakupie i skonsumowaniu usługi. Dla części autorów zajmujących się mar
ketingiem usług niematerialność usług jest jedną z cech charakteryzujących usługi, 
dla innych cecha ta jest najważniejsza, a inne tylko z niej wynikają''^.

W większości podręczników dotyczących marketingu usług cytuje się oryginal
ny pogląd G. L. Shostack^®. Według tej autorki firmy oferują na rynku dobra, usługi 
lub ich kombinację. W efekcie mamy cztery kategorie produktów rynkowych:
• „czyste” dobra materialne, gdzie przedmiot sprzedaży jest zupełnie materialny,
• dobra materialne „wspierane” usługami, gdzie przedmiot sprzedaży jest mate

rialny np. sprzedaż samochodu,
• usługi „wspierane” dobrami łub innymi usługami -  komunikacja lotnicza -  przed

miot sprzedaży jest niematerialny,
• „czyste” usługi -  np. nauczanie, w którym przedmiot sprzedaży jest niematerialny.

Nauczanie 

Pielęgniarstwo 

Teatr
Agencja reklamowa '4-^ 

Podróże lotnicze ч w
Telewizja O

-Q O
O

Elementy 
z domina
cją ustug

Elementy 
z domina
cją wyrobu

□

□
Sól

Г П  Dom 
□  Karma dla psa 
Krawat

, *J Bar szybkiej obshjgi —  

□  Garnitur na miarę 
Samochód

[ • Produkt zrównoważony, 
równo rozłożony 
wkład usług 
i wyrobu

Rys. 1. Skala dominacji elementów materialnych i niematerialnych usług

Źródle: Mudie R; Cottam A.: Usługi. Zarządzanie i marketing. Warszawa 1998, s. 15 na podstawie G. L Sho- 
stack. How to design a service. „European Journal of Marketing”, 1982, vol. 16(1) s. 49-64.



Jak wynika z rysunku, różne oferty rynkowe uporządkowane są według kryte
rium dominacji elementów materialnych i niematerialnych, a cecha niematerialno- 
ści stanowi cechę podstawową odróżniającą usługi od dóbr materialnych.

Drugą istotną cechą usług jest ich nierozdzielność z osobą wykonawcy. Oznacza 
to, że usługi są produkowane i konsumowane w tym samym czasie, a osoba, która je 
świadczy, jest jej częścią. W praktyce ocena nabytej usługi zależy bezpośrednio od 
umiejętności, kwalifikacji, postawy tego kto jej dostarcza (np. usługi edukacyjne, 
biblioteczne, prawnicze).

Kolejną cechą jest niejednorodność lub zmienność, która wskazuje na to, iż usłu
gi różnią się między sobą zależnie od wykonania, umiejętności i indywidualnych 
predyspozycji osób je świadczących i dlatego nie poddają się automatycznej kontroli 
jakości. Mogą też być różne w zależności od czasu wykonania, czy też samopoczucia 
usługodawcy. Dotyczy to też oczekiwań nabywcy usług, którego wymagania i ocze
kiwania są zmienne. Ocena jakości usług nie może być podobna do oceny produk
tów, ale jest możliwa i powinna koncentrować się na różnych działaniach m. in. bada
niu satysfakcji klientów, standaryzacji procesu świadczenia usług (tam, gdzie to bę
dzie możliwe), szkoleniu i przygotowaniu personelu świadczącego usługi.

Usługi są nietrwałe. Oznacza to, że nie można ich magazynować, przechowywać na 
zapas. Ciągłość ich dostarczania wymaga spełnienia innych warunków, jak w przypadku 
oferowania produktów materialnych. Niezbędny tu jest stały kontakt z klientem.

Biorąc pod uwagę różne klasyfikacje usług do pełnego zestawu cech usług moż
na zaliczyć:
• brak charakteru materialnego (usługa to czynność),
• nierozerwalność usługi z osobą wykonawcy,
• jednoczesność korzystania z usługi i jej świadczenie,
• trudność standaryzowania usług ze względu na ich różnorodność,
• nietrwałość usług i związana z nią niemożność magazynowania,
• brak nabycia prawa własności usług^ .̂

Cechy charakteryzujące usługi sprawiają, że określenie, co składa się na ich ja
kość jest wiele trudniejsze niż w przypadku produktów materialnych. W literaturze 
przedmiotu można spotkać trzy grupy poglądów na istotę usług:

1. Definicje enumeratywne -  mające wyłącznie praktyczny charakter i polegają
ce wyłącznie na wyliczaniu działów i rodzajów działalności, zaliczanej do sfery usług 
(edukacyjne, turystyczne, handlowe, itp.).

2. Definicje negatywne (w odniesieniu do dóbr materialnych) -  ograniczają się 
do przyjęcia założenia, że to, co nie jest wytwarzaniem dóbr materialnych, stanowi 
działalność usługową.

3. Definicje konstruktywne, zorientowane na potencjał, proces, wynik'’®.
W definicjach zorientowanych na działalność usługowa jest interpreto

wana jako zdolność ludzi lub maszyn do wprowadzania pożądanych zmian lub okre
ślonych stanów u ludzi lub w obiektach. Usługodawca oferuje pewną gotowość do 
świadczenia określonych usług. Dla klienta gotowość ta oznacza obietnice, które 
w momencie bezpośredniego kontaktu usługodawcy z klientem powstaje nowa war
tość, tj. usługa.

Definicje zorientowane na proces określają usługę jako czynność, a w definicjach 
zorientowanych na wynik, usługa jest rozumiana jako produkt niematerialny (lub 
dobro niematerialne). Wielu autorów podkreśla, że dopiero ujęcie zorientowane na: 
potencjał, proces i wynik stanowi zestaw produkcji usług. Między czynnikami pro
dukcji zachodzą określone transformacje. Uczestnicy procesu wykonują określone



czynności (ang. input-wejści^), które poprzez kombinację z obiektami prowadzą do 
wyniku (ang. output-wyjście). Do ważnych elementów transakcji należy zaliczyć: 
czas, przestrzeń, ilość i jakość. Stanowią one często istotę zróżnicowania tych sa
mych usług, decydując o ich jakości'*®.

Zwraca się też w literaturze uwagę na fakt, że usługi mają najczęściej wybitnie 
indywidualny charakter. Cecha ta dotyczy zarówno usługodawcy, jak i oczekiwań 
nabywcy. Dlatego usługi trudno poddać standaryzacji. Każdy usługobiorca jest inny, 
ma różne wymagania, potrzeby, oczekiwania, osobiste predyspozycje, doświadczeń. 
Dlatego też pomiar i ocena jakości usług są często bardzo trudne. Należy uwzględ
nić elementy jakości usług w odniesieniu do potencjału, procesu i wyniku. Obiek
tywne kryteria badania jakości usług mogą odgrywać niewielką rolę. Znacznie waż
niejsze są subiektywne odczucia nabywcy™.

Zainteresowanie problematyką jakości usług dało się zauważyć na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Natomiast od połowy lat osiemdziesią
tych do dzisiaj kwestia jakości jest najbardziej poruszanym zagadnieniem w opraco
waniach dotyczących marketingu usług. Wynika to z problemów, na jakie wielu usłu
godawców napotyka podejmując starania zmierzające do usatysfakcjonowania na
bywców. Zdają sobie sprawę, że wcześniej czy później konkurencja wyeliminuje tych 
usługodawców, którzy nie sprostają jakościowym wymaganiom klientów. Poszuki
wania sposobów podwyższenia poziomu jakości wykazały ponad wszelką wątpliwość, 
że jakość nie ulegnie poprawie, jeśli nie opracuje się miar identyfikacji jej poziomu 
i nie zacznie się ich używać.

Najwcześniej problematykę jakości usług podjęli m. in. W. Earl. Sasser, Richard 
Paul Olsen i D. Daryl W yckoffR. C. Lewis i Bernard H. Booms“ , Christian Gronro- 
oŝ ,̂ A. Parasuraman, Valarie Zeithaml, Leonard Berry'’'*. W pracy tych ostatnich 
autorów pojęcie jakości usług zostało określone jako funkcja dwu zmiennych, tj. 
oczekiwań usługobiorców i ich faktycznych doznań podczas procesu świadczenia 
usług. Definicja jakości brzmiała:

Jakość usługi to miara wskazująca w jakim stopniu realizacja konkretnego świad
czenia odpowiada oczekiwaniom klienta. Świadczenie usług wysokiejjakości ozna
cza stale spełnianie przez dostawcę oczekiwań swoich klientov^^.

Postrzeganie jakości usług w kategoriach rozdżwięku, bądź spójności pomiędzy 
oczekiwaniami i doświadczeniami usługobiorców stało się powszechne i służy jako 
punkt wyjścia przy opracowywaniu metod służących usprawnieniu zarządzania ja
kością w branżach usługowych. Nabywca usługi pozbawiony jest możliwości zbada
nia kupowanego przez siebie produktu i zidentyfikowania istotnych jego cech. Za
tem na podstawie różnych przesłanek wyobraża sobie te cechy produktu, kierując 
w stosunku do dostawcy pewne oczekiwania. W trakcie procesu świadczenia usłu
gi, jak i po jego zakończeniu następuje konfrontacja oczekiwań i faktycznych od
czuć, doświadczeń.

Poziom oceny jakości usług przez klienta przesądza o tym, czy klient np. użytkow
nik odwiedzi bibliotekę ponownie, będzie rekomendował jej usługi, będzie składał 
skargi czy też poczuje się usługami usatysfakcjonowany. Zidentyfikowanie poziomu 
oczekiwań klientów wymaga ustalenia, jakimi kryteriami posługuje się nabywca, 
dokonując oceny poziomu jakości usług, a więc także na etapie formułowania swo
ich oczekiwań. W piśmiennictwie na temat marketingu usług wspomina się o róż
nych kryteriach. Na przykład Ch. Gronroos wymienia dwa aspekty usług. Jest to 
tzw. techniczna jakość usług i autor koncepcji utożsamia ją z rezultatem świadczenia



(to со nabywca otrzymuje od usługodawcy). Druga tzw. funkcjonalna jakość usług 
to sposób pozyskania usługowego produktu przez nabywcę (cechy procesu świad
czenia usługi i dostarczania jej klientowi)

Inni autorzy również nie ograniczali się do traktowania jakości usług wyłącznie 
w kategoriach rezultatu świadczeń usługodawcy, lecz z uwzględnieniem cech pro
cesu (rodzaj materialnych warunków świadczenia usług, renoma usługodawcy, inte
rakcje pomiędzy uczestnikami procesu świadczenia usług).

Tabela 1
Główne determinanty jakości usług

Ełementy jakości Punkt widzenia: 
tecliniczny (co?)

Punkt widzenia: 
funkcjonalny (jak ?)

Jakość potencjału (jakość oczekiwana) - wyposażenie budynku, 
pomieszczeń
- wyposażenie tecłmiczne
- wykształcenie
- znaki jakości

- profesjonalność
- wygląd i kultura
- referencje
- ceny
- nagrody, wyróżnienia itp.

Jakość procesu (jakość doświadczana - 
postrzegana)

- formalny przebieg 
procesu usługowego
- czas usługi

- atmosfera
- klimat
- dostępność
- kultura obsługi
- osiągalność

Jakość wyniku (jakość otrzymana) - funkcje
- następstwa
- czas trwania

- zadowolenie
- zainteresowanie 
usługodawcy poziomem 
spełnienia oczekiwań
- system skarg, reklamacji

Źródło; Berry L., Zeithaml V., Parasuraman A; Quality Counts in Service, Too. „Business Horizons” 1985, 
nr 5-6, s. 178 cyt. za Daszkowska М.; Usługi Produkcja, rynek, marketing. Warszawa 1998, s. 56.

Ujawnieniu najważniejszych kryteriów, którymi posługują się usługobiorcy przy 
formułowaniu swoich oczekiwań, jak również przy weryfikacji spełnianiam ich przez 
usługodawców posłużyły badania podjęte w 1985 r. przez L. L. Berry’ego, A. Parasu- 
ramana i V. Zeithaml. Badania zrealizowano w postaci wywiadów zogniskowanych 
z dwunastoma grupami usługobiorców. Analiza treści wywiadów pozwoliła na wy
rażenie dziesięciu podstawowych kryteriów jakości usług, znajdujących zastosowa
nie we wszystkich przebadanych branżach usługowych. Były to; konkretyzacja czyli 
atrybuty materialne, niezawodność, wrażliwość, fachowość, uprzejmość, wiarygod
ność, bezpieczeństwo, dostępność, komunikatywność, zrozumienie. Autorzy bada
nia doszli do wniosku, że kryteria częściowo zachodzą na siebie i w końcowej wersji 
modelu zgrupowali je w pięciu WYMIARACH jakości usług (ang. dimensionś)^\ 
Punktem wyjścia przy opracowywaniu metody oceny jakości usług przez nabywców 
było traktowanie jakości, jako różnicy pomiędzy oczekiwaniami a doświadczeniami 
klientów czyli postrzeganą przez nich jakością usługi®.



1.4. JAKOŚĆ USŁUG BIBUOTECZNYCH

Pojęcie .jakości” na gruncie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej było różnie 
rozumiane i definiowane. Już w latach sześćdziesiątych XX w. podejmowane były pró
by oceny efektywności procesów bibliotecznych i informacyjnych. Poszukiwano też 
adekwatnych kryteriów i mierników oceny działalności bibliotek. Nie było to sprawą 
prostą, ponieważ na wybór kryteriów oceny wpływa wiele różnych czynników, m. in. 
cel, jakiemu kryteria mają służyć, użyteczność i możliwość stosowania w praktyce. 
Najważniejszym jednak czynnikiem jest sposób rozumienia pojęcia, jakość”.

Po raz pierwszy w dziedzinie bibliotekoznawstwa pojęcia ,jakość” użył Richard 
Orr w 1973 r. Proponował on rozpatrywanie usług bibliotecznych w dwu aspektach: 
ich jakości i wartości. Jakość widziana była jako dopasowanie do celu, czyli zaspoka
janie potrzeb użytkowników, a wartość usług łączył z konkretnymi ich efektami 
w postaci wykorzystania otrzymanych przez użytkownika zasobów informacyjnych. 
Zwrócił też uwagę, że jakość usług odnosi się do tego, jak dobre są te usługi, a nieko
niecznie jak rozległe^®. W następnych latach pojęcie, jakości” uległo znacznemu roz
szerzeniu i związane było z efektywnością systemów bibliotecznych. Rosemary R. 
Du Mont i Paul F. Du Mont podsumowali istniejące nurty w zakresie badania efek
tywności i wyróżnili cztery podstawowe podejścia wiążące wysoką efektywność z na
stępującymi echami:
• osiąganiem założonych celów (ang. goal attainment) ,
• sprawnym działaniem (ang. efficiency,
• satysfakcją użytkowników (ang. user satisfaction) ,
• czynnikami zachowania (ang. behavioral factors)^.

E. Głowacka w wielu pracach zwracała uwagę na dokonującą się ewolucję termi
nu .jakość” na gruncie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej wskazując na fakt, 
iż w poszczególnych latach akcentowano inne aspekty jakości. I tak w latach sześć
dziesiątych XX w. jakość utożsamiano z efektywnością poszczególnych procesów 
bibliotecznych i informacyjnych. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku sprowadzano jakość do trzech głównych zagadnień. Były to: ja
kość informacji, traktowana w dwóch wymiarach -  bardziej akademickim, w którym 
rozważano samo pojęcie i sposoby jego oceny oraz w aspekcie technicznym, miesz
czącym w sobie próby badania jakości baz danych. Trzecie pole zainteresowań to 
zagadnienia metodologiczne związane z pomiarem efektywności i jakości oraz pró
by wypracowania ich wskaźników. W latach dziewięćdziesiątych XX w. znaczenie 
pojęcia .jakości” zaczęto odnosić do problemu zaspokajania obecnych i przewidy
wanych potrzeb użytkowników®^

Carl Gustav Johannsen zebrał najważniejsze definicje oraz kryteria jakości i od
niósł je do koncepcji jakości współcześnie występującycli w bibliotekarstwie. W opar
ciu o wcześniejsze ustalenia D. A. Garvina oraz D. Marchard wymienia pięć zakre
sów rozumienia jakości:
• Podejście transcendentne (ang. transcendentарргоасИ), w którym zakłada się, 
że jakość jest absolutna i uniwersalnie rozpoznawana. Podejście to często używane 
jest w relacji do jednej z form aktywności biblioteki, jaką jest selekcja i gromadzenie 
literatury pięknej, zbiorów muzycznych, artystycznych.
• Podejście oparte na ocenie produktów i zasobów bibliotecznych (ang. product- 

based approach) .]dkoht produktu lub usługi, szacuje się tu przez obliczanie róż-



nych wskaźników, a wyniki odnosi się do z góry ustalonych, wymaganych para
metrów.

• Podejście oparte na badaniu potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów (ang. user- 
based approacłi).

• Definicje jakości koncentrujące się na procesach pracy w systemach bibliotecz
nych i wykrywaniu ewentualnych błędów i pomyłek (ang. manufacturing-based 
approacH). Tutaj wysoka jakość to zgodność wykonania określonych działań 
z normami albo specyfikacjami i procedurami. Takie podejście reprezentowane 
jest również w ramach nurtu zapewniania jakości (ang. quality assurance) i kie
rowaniu się w działalności systemów bibliotecznych zgodnością z zaleceniami 
normy ISO serii 9000.

• Definicje jakości opierające się na rachunku kosztów funkcjonowania i kosztów 
jakości (ang. value-based approacBf^.

Każda z tych definicji znajduje odzwierciedlenie w pracach teoretycznych i im
plementacjach koncepcji jakości do praktyki bibliotekarskiej. Prawdziwym jednak 
wyzwaniem dla zarządzających biblioteką jest integracja tych różnych perspektyw 
w jedną, spójną strategię jakości. W fazie planowania można np. przyjąć podejście 
oparte na badaniu potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów. Następnie, podejście 
polegające na ocenie produktów może być użyteczne w fazie przekładania potrzeb 
użytkowników na specyfikację. Podejście procesowe może być pomocne na ostat
nim etapie, tj. w zapewnieniu, że wyposażenie i metody dostarczania produktów 
i usług odpowiadają specyfikacji®.

Wypracowano ogromną liczbę wskaźników i miar, które przydatne są w ocenie 
funkcjonowania systemu bibliotecznego. Jako przykład pracy uwzględniającej osią
gnięcia w tym zakresie należy wymienić „Measuring QuaDty International Guidelines 
for Performance Measurement in Academic Libraries”, która powstała w wyniku wie
loletnich prac sekcji bibliotek uniwersyteckich IFLA (International Federation of 
Library Associations). Kolejne grupy robocze prezentowały wyniki prac nad zagad
nieniami jakości i efektywności działań bibliotecznych na wielu konferencjach, 
a członkowie grup współpracowali z komisją ISO (International Organization for 
Standarization), której zadaniem było opracowanie międzynarodowych standardów. 
Wspólne działania pozwoliły na opracowanie przewodnika dla bibliotek akademickich, 
w którym zawarto najważniejsze wskaźniki pomiarów. Lista wskaźników nie jest zamk
nięta ponieważ biblioteki akademickie są ogromnie zróżnicowane pod względem or
ganizacyjnym, finansowym, warunków technicznych itp. Przewodnik wyjaśnia czym 
jest misja, wizja i jak należy budować cele w odniesieniu do kolekcji, dostępu, eduko
wania użytkownika oraz prezentuje instrumenty pomiaru, które pozwalają określić 
czy działania są zgodne z założeniami planu. Autorzy przewodnika dodają też cenną 
sugestię, jak prowadzić badanie satysfakcji użytkownika. Powinna to być:

L Ogólna ocena satysfakcji, w której oceniane się usługi biblioteczne jako całość.
2. Satysfakcja użytkownika z indywidualnej usługi lub komponentów tych usług 

(np. godzin otwarcia, postawy personelu)*^.
W skali międzynarodowej problemem opracowania norm i standardów dla ope

racji bibliotecznych zajmuje się wiele organizacji np. w Wielkiej Brytanii The Hi
gher Education Quality Council, w Europie i Australii natomiast specjalne komisje 
rządowe. Wiele projektów i prac w tym zakresie prowadzą organizacje międzynaro
dowe m.in. The Association of Research Library (ARL), International Federation of



Library Association (IFLA). Opracowana została norma ISO 11620 dotycząca mię
dzynarodowych standardów dla bibliotek® .̂ Norma wyróżnia 29 wskaźników zgru
powanych w trzech obszarach:

1. Satysfakcja użytkowników.
2. Usługi (w tym ogólne wskaźniki dotyczące dostarczania i przetwarzania do

kumentów, usług informacyjnych, źródeł informacji, wyszukiwania itp.).
3. Serwis techniczny, który w normie m.in. obejmuje wskaźniki gromadzenia 

dokumentów (zasobów), katalogowania. Przewodnik opracowany przez IFLA odwo
łuje się do ISO 11620, przy czym specjalny nacisk położono w nim na wskaźniki dla 
bibliotek akademickich.

W 2002 r. Polski Komitet Normalizacyjny przygotowj^val polską wersję języko
wą normy międzynarodowej ISO 11620:1998. Norma zawiera wiele definicji oraz 
terminów, których użycie jest konieczne dla określenia wskaźników funkcjonalno
ści bibliotek. Lucjan Biliński*  ̂ wymienia je w kolejności alfabetycznej i są to m.in.: 
adekwatność, dostępność, efektywność, jakość, misja, niezawodność, wyposażenie, 
zasoby itp. Projekt normy podkreśla, że celem wskaźników funkcjonalności biblio
tek jest pełnienie funkcji narzędzi oceny jakości i efektywności usług świadczonych 
przez bibliotekę oraz innych działań przez nią podejmowanych. I choć lista wskaźni
ków nie jest kompletna jej przydatność jest niekwestionowana ponieważ pozwala na 
uporządkowanie oraz stosowanie spójnych, jednolitych i porównywalnych wskaźni
ków efektywności działania bibliotek®^

Ambitnego zadania podjęło się The National Association of College and University 
Business Officers (NACUBO), które opracowało mierniki 39 obszarów funkcjonowa
nia uniwersytetów^**. Biblioteka stanowi jeden z obszarów, a wskaźniki efektywnego 
jej funkcjonowania są podobne lub identyczne, jak proponowane przez ARL. The1998- 
99NACUBO BenchmarkProgranP wymienia kilka punktów, według których prowa
dzone są badania satysfakcji użytkowników: liczbę odwiedzin użytkownika w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, jego ogólne wrażenie dotyczące biblioteld, politykę wypoży
czeń, dostępność (godziny otwarcia), zasoby książkowe, zasoby czasopism, łatwość 
wyszukiwania elektronicznego.

literatura przedmiotu wymienia bardzo dużą liczbę miar oceny efektywności (ja
kości) systemu informacyjno-bibliotecznego. Podsumowania tychże kryteriów i miar 
dokonał C. G. Johannsen, który podzielił wskaźniki na dwa podstawowe rodzaje: od
noszące się do oceny produktów {product quality criteń^ oraz oceniające jakość ob
sługi użytkowników (service quality criteria). Do pierwszej grupy zaliczył przede 
wszystkim wskaźniki związane z podstawowymi charakterystykami produktów, np. 
dla baz danych będzie to dokładność, kompletność czy też tematyka -  w porównaniu 
z zakresem tematycznym innych baz. Znajdują się tu również istotne cechy produk
tów takie jak: aktualność, dostępność. W grupie tej mieszczą się też: niezawodność, 
zgodność z normami i założonymi z góry wymaganiami, jakość obsługi (np. czas ocze
kiwania, kompetencje pracowników), wymagania dotyczące estetyki biblioteki i oto
czenia. Druga grupa wskaźników wiąże się z obsługą użytkowników przez personel 
biblioteczny. Johannsen na podstawie prac Zeithaml, Parasuramana i Berry’ego, zali
cza do nich: niezawodność, szybkość, odpowiedzialność, zaufanie, empatię oraz za
pewnienie użytkownikom jak najlepszego dostępu zarówno do sprzętu i materiałów 
bibliotecznych i informacyjnych, jak i do kompetentnej obsługi przez pracowników™.

Wyszczególnione kryteria i wskaźniki charakteryzujące zasoby, działalność oraz 
produkty systemów bibliotecznych są wykorzystywane do oceny jakości funkcjono
wania bibliotek. Umożliwiają też dokonywanie analizy i porównań do celów plano



wania oraz znajdują zastosowanie w TQM. Mogą też być wykorzystane do porówna
nia z subiektywnymi ocenami użytkowników.

Ostatnio w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej wyraźnie widocz
na jest wielowymiarowa perspektywa badań i pomiarów (pomiary działalności, efek
tywności, jakości usług, skuteczności, satysfakcji, oczekiwań). Według F. Wilfrida 
Lancastera: „Ocena jest dokonywana nie jako ćwiczenie intelektualne, ale w celu 
zebrania użytecznych danych do rozwiązania problemu lub podejmowania decyzji”̂  ̂
Należy więc zdecydować, co będziemy mierzyć, oceniać. Peter Hernon i Ellen Alt
man podają 11 ważnych obszarów, w obrębie których biblioteki mogą oceniać nastę
pujące elementy:
• zasoby (w szerszym znaczeniu: kolekcja, personel, sprzęt),
• środowisko fizyczne (otoczenie i wyposażenie musi być komfortowe dla użyt

kowników i pracowników),
• zespół lub dział (porównanie efektywności, skuteczności pracy grupy ludzi),
• funkcje (np. gromadzenie, katalogowanie itp.),
• procesy,
• klienci,
• społeczność (zarówno aktualni użytkownicy, jak i inni będą potencjalnie w zasię

gu oddziaływania biblioteki ich postawy, przyczyny korzystania lub nieskorzy
stania z usług biblioteki),

• wykorzystanie (stopień wykorzystania zasobów tradycyjnych i elektronicznych: 
rodzaj i stopień interakcji z personelem, z katalogiem OPAC z innymi źródłami 
elektronicznymi),

• usługi (ich rodzaje, jakość),
• efekt (instytucja/organizacja oczekuje, że biblioteka, którą finansuje, będzie miała 

pozytywny wpływ np. na uczenie i nauczanie, a co zatem idzie poziom wykształ
cenia, wzrost gospodarczy),

• konsekwencje (zmiana, jaka następuje w kliencie/użytkowniku jako rezultat in
terakcji z bibliotek^
Autorzy zwracają uwagę, że jest to bardzo ważny obszar do badań, ale też trudny. 

Dotyczy pytania czy działalność biblioteki (zasoby, usługi biblioteki, personel np. 
w bibliotece akademickiej) przyczynia się do osiągania lepszych efektów, takich 
jak: lepsze przygotowanie studentów do kursów, osiągane wyniki w nauce, liczba 
publikacji, badań, osiągnięcia w pracy zawodowej.

Tradycyjnie biblioteki skupiają się na pomiarach, które są ważne z perspektywy 
organizacji, pomijają natomiast inne ważne badania. P. Hernon i E. Altman grupują 
wszystkie możliwe perspektywy, tworząc koncepcyjne ramy pomiarów związanych 
z usługami bibliotecznymi.
Z p e rsp ek tj^  biblioteki:
-  wejście, wyjście (ang. input, output); pomiar wykazuje: działanie, produktywność, 

skuteczność, efektywność. W badaniach mogą być stawiane pytania: ile, jak eko
nomicznie, jak niezawodnie, a także pytania kierowane do różnych aspektów zwią
zanych z wartością, satysfakcją.

Z perspektywy klientów:
-  wyjście (ang. output) i wskaźniki odnoszące się do klientów (ang. customer -  

related indicator^); pomiar wykazuje: oczekiwania, wymagania, satysfakcję, ja
kość usług. Mogą tu być uwzględnione pytania: jakie, jak dobrze, jak wartościo
we, jak niezawodne, jak szybko, jak satysfakcjonująco np. dostarczono usługę.



z perspektywy organizacji:
-  wyjście (ang. output) i wskaźniki odnoszące się do klientów (ang. customer rela

ted)] pomiar wykazuje: produktywność, efektywność i skuteczność w relacji do 
kosztów, satysfakcji. Pytania dotyczą: jak dobrze, jak ekonomicznie, jak satysfak
cjonująco w odniesieniu do pieniędzy.

Z perspektywy społeczeństwa:
-  wskaźniki odnoszące się do klientów (ang. customer-related) i efektu; pomiar 

wykazuje rezultat, efektywność kosztową, korzyść w szerszym znaczeniu’’-̂. 
Richard L Lynch i Kelvin К Cross dowodzą, że pomiary muszą pomóc zarządza

jącym i pracownikom:
-  poznać kim są klienci,
-  ustalić, co jest dla nich ważne,
-  motywować działania, które mają na celu spełnienie oczekiwań klientów,
-  identyfikować i eliminować straty -  czasu, zasobów,
-  pomagać organizacji rozpoznawać zmieniające się oczekiwania '̂*.
Znaczący pomiar powinien zatem skupiać się na kilku ważnych wymiarach wy

mienionych w marketingowym modelu jakości usług, takich jak:
• niezawodność -  dostarczanie usług dokładnie, ściśle z obietnicą biblioteki i zaso

bów zawierających informacje odpowiednie do potrzeb klientów,
• reakcja -  gotowość pracowników do świadczenia usług, szybkie dostarczanie in

formacji i rozwiązywanie problemów,
• fachowość -  wiedza i kultura pracowników oraz ich zdolność wzbudzania zaufania
• dostęp -  wystarczająca liczba pracowników i sprzętu, odpowiednie godziny otwar

cia, łatwy dostęp do zasobów zdalnych i tradycyjnych,
• komunikacja -  informowanie klientów w języku dla nich zrozumiałym i słucha

nie klientów,
• wiarygodność -  reputacja usług,
• konkretyzacja -  środowisko usług (wyposażenie, sprzęt, otoczenie fizyczne),
• bezpieczeństwo,
• zrozumienie klienta -  rozpoznawanie stałych klientów i rozumienie ich indywi

dualnych potrzeb^^.
Peter Hernon i Ellen Altman dokonują analizy słabych i mocnych stron czterech 

podejść popularnie stosowanych w szkolnictwie wyższym i bibliotekach, gdzie ja
kość określa się jako:
• Doskonałości/znakomitości (ang. excellenci).
• Wartości (ang. value).
• Zgodności ze specyfikacją (ang. conformance to specifcationś).
• Wypełniania i/lub przekroczenia oczekiwań (ang. m eeting and/or exceeding 
expectationś)'"°.

W pierwszym podejściu doskonałość odnosi się do wysokich standardów „zero 
usterek”, jednak podejście to nie proponuje praktycznych wskazówek dla prakty
ków. Pomiary sprawiają problemy a atrybuty doskonałości mogą się nagle zmienić. 
W drugim koncepcja jakość jako wartość skupia się na efektywności i skuteczności 
wewnętrznej organizacji. Zezwala na porównania różnych wskaźników, jednak trud
no wydobyć indywidualny komponent oceny. W trzecim podejściu zaletą jest precy
zja pomiaru zgodnie z wyznaczonymi standardami, która prowadzi do wzrostu efek
tywności. Słabością tego podejścia jest skupienie na wewnętrznych procedurach. 
Klient nie musi i przeważnie nie zna wewnętrznych specyfikacji i są mu one obojęt
ne. Ostatnie podejście stosowane jest najczęściej i pozwala na ocenę z perspektywy



klientów. Tutaj konfrontuje się oczekiwania klientów z ich postrzeganiem usług. Sła
bością tego podejścia jest trudność pomiaru; konsumenci mogą nie znać oczeki
wań; oceny w krótszym okresie i dłuższym mogą się różnić^^ Pomimo tycłi słab
szych punktów podejście to znalazło szerokie zastosowanie.

Większość badaczy koncentruje się na jednej z luk i chociaż każda z luk może 
prowadzić do poprawy jakości, piąta jest podstawą definicji jakości zorientowanej na 
klienta, gdzie: „...jakość usług jest definiowana jako redukowanie luki pomiędzy usłu
gą oczekiwaną a usługą otrzymaną”̂®. Jeffi^ey E. Disend skorelował Model Luk z kon
cepcją jakości usług. Utrzymywał, że jeśli luka lub różnica pomiędzy oczekiwaniem 
a tym, co jest klientowi dostarczane, jest duża, to rezultatem są złe usługi. Na skali 
pomiaru występuje liczba minusowa. Jeśli różnicą jest liczba plusowa, oznacza to, że 
usługi dostarczane przewyższają oczekiwania. Różnica zerowa miała świadczyć, że 
usługi są do zaakceptowania^® i chociaż w praktyce nie jest to takie jednoznaczne, to 
SERVQUAL okazał się najbardziej popularną metodą pomiaru jakości usług. W prak
tyce badania jakości usług bibliotecznych model SERVQUAL wykorzystano w wielu 
ośrodkach.

1.4.1. raient -  użytkownik i jego oczekiwania

Organizacje określają ludzi, którym służą różnymi terminami: klienci, studenci, 
pacjenci, czytelnicy, goście. Bibliotekarze preferują nazwę „użytkownicy” i dość trud
no w środowiskach bibliotekarskich o akceptację określenia „klient”. Ewolucja poję
cia od czytelnika do użytkownika informacji czy gracza informacyjnego prezentowana 
była przez Halinę Ganińską*®, autorka nie uwzględniła jednak pojęcia klient. Szerzej 
koncepcję klienta w bibliotece przedstawił J. Wojciechowski®*, wskazując na podo
bieństwa zachowań klientów, użytkowników, nabywców, usługobiorców wynikające 
z ich uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb. Pod koniec 2003 r. w EBIB-ie®̂  
zaprezentowano kilka artykułów, w których wyraźnie widoczna jest już ewolucja 
pojęcia od „czytelnika” do „klienta”. Świadczy to po pierwsze o znajomości nowych 
nurtów w naszym środowisku, a także zmianach w postrzeganiu użytkownika -  klienta 
w bibliotekach. Rojrważania dotyczyły nie tylko aspektów teoretycznych ale wykaza
no też, że w wielu polskich bibliotekach podjęto działania w zakresie usprawnienia 
obsługi klientów, poznawania potrzeb i oczekiwań klientów, budowy wizerunku bi
blioteki przyjaznej, wiarygodnej, gdzie użytkownik nie jest już intruzem, lecz ocze
kiwanym klientem.

W literaturze angielskojęzycznej występuje kilka pojęć: patron, user, client, cu
stomer a ostatnio też stakeholder (akcjonariusz, udziałowiec). Darlene F. Weingand 
uważa, że: „User”-  to ten, kto korzysta z biblioteki. Jest przekonana jednak, że bar
dziej adekwatnym określeniem z punktu widzenia organizacji świadczącej usługi 
jest właśnie określenie klient. Biblioteki publiczne mają szeroką gamę klientów, od 
uczniów, studentów aż do bezdomnych, którzy szukają tam ciepłego miejsca. Mient 
może być wewnętrzny -  kolega z innego działu lub zewnętrzny, a więc członek spo
łeczności, której biblioteka służy. D.E Weingand zauważa, że słowo klient implikuje 
opłatę (wymierną wartość) za produkt lub usługę i jest lepszym odzwierciedleniem 
tego, co rzeczywiście następuje pomiędzy biblioteką a ludźmi w społeczności. Ter
min ten rozpędza mit o „...bezpłatnej (ang. freii bibliotece i zastępuje go bardziej 
dokładną metaforą dla usług”®̂. Bez względu na to jak nazwiemy ludzi korzystają
cych z usług biblioteki, są oni powodem, dla którego organizujemy biblioteki.



Brian Quinn, podobnie jak inni autorzy, argumentuje, że biblioteki mają wielu róż
nych klientów (np, wykładowców, studentów, kadrę zarządzającą, członków senatu, 
rodziców studentów), a ich interesy są sprzeczne. Myli jednak, jak się wydaje dwie 
grupy. Юientami są ludzie, którzy korzystają z biblioteki lub będą korzystać, nato
miast drugą grupę stanowią (ang. stakeholders) inni zainteresowani organizacją (wła
dze uczelni, rząd, władze miejskie, organizacje samorządowe itp.) -  którzy mają wpływ 
na bibliotekę poprzez legislacje i fundusze. B. Quinn rozważając możliwości i ograni
czenia SERVQUAL w zastosowaniu do pomiarów jakości usług bibliotecznych stwier
dza, że część trudności z adaptacją modelu jakości usług przez biblioteki akademickie 
leży w odmiennym definiowaniu „jakości” i „usługi”. Przytacza argumenty zarówno 
zwolenników modelu jakości usług, jak i przeciwników. Wielu obrońców modelu jako
ści usług uznaje, że usługi oznaczają badanie oczekiwań klienta i odnajdywanie najlep
szej drogi, aby spełniać te oczekiwania. Krytycy modelu definiują .jakość usług” jako 
dostarczanie klientom „czegoś”, co wg profesjonalistów klient potrzebuje. W literatu
rze marketingu usług, „odbiorca usług” zwykle nazywany jest klientem. Krytycy nie 
zgadzają się z określeniem klient w odniesieniu do odbiorców usług bibliotecznych, 
ponieważ wraz z tymi usługami transformowana jest przez bibliotekarzy wiedzâ "*.

Jak dowodzi B. Quinn, nie jest to tylko dyskusja terminologiczna, lecz raczej 
chodzi tu o koncepcję kryjącą się za nią. Określanie studenta jako klienta może źle 
interpretować naturę związku -  zależności między bibliotekarzem a użytkownikiem, 
sprowadzając tę relację do sugestii, że student może kupić „edukację” bez osobiste
go wysiłku oraz bez pomocy ze strony bibliotekarza i jest w tym procesie bierny. 
Proces nabywania edukacji, w którym ważną część stanowi umiejętność korzystania 
z biblioteki i posługiwania się źródłami informacji wymaga aktywności zarówno ze 
strony dostarczających usługę, jak i odbiorców.

Bibliotekarze akademiccy używają tradycyjnego -  starszego modelu usług, któ
ry w większym lub mniejszym stopniu wymaga ich uczestnictwa w procesie dydak
tycznym, m. in. w przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej z uży
ciem różnych form źródeł informacji. Model dydaktyczny usług, używając retoryki 
podobnej jak w modelu jakości usług, zamiast określać studenta jako „klienta” może
0 nim myśleć jako o „produkcie” uniwersytetu (i niebezpośrednio biblioteki)® .̂

I choć większość bibliotek akademickich ma trudności w zaakceptowaniu stu
denta jako klienta, wydaje się, że fakt istnienia alternatywnego modelu usług nie 
przesądza o możliwości adaptacji modelu jakości usług w instytucjach non profit, 
należy jednak brać pod uwagę różnice między sektorem biznesu a środowiskiem
1 celami edukacyjnymi. Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach, zdają się potwier
dzać, że to nowe spojrzenie na klienta -  użytkownika, może być korzystne zarówno 
dla bibliotek, jak i użytkowników. Student jest klientem, ponieważ wybiera szkołę, 
czy uniwersytet spośród innych dostępnych. Wybiera ją na podstawie dostarczonej 
oferty, rekomendacji innych studentów i płaci za swe wykształcenie i usługi z edu
kacją związane, bezpośrednio lub pośrednio Oako czesne, podatki, a także za niektó
re usługi np. ksero, za korzystanie z baz elektronicznych, za usługi zlecone).

Niektórzy bibliotekarze sprzeciwiają się też określeniom: „klient” i , jakość usług”, 
ponieważ równają te dwa terminy z zasadą, że „klient ma zawsze rację”. P. Hernon 
i E. Altman dowodzą, że klient nie zawsze ma rację ale ma prawo wyrazić swoją 
opinię i poznać parametry usług bibliotecznych®®. Wielu klientów ma oczekiwania 
na temat usług, chociaż często te oczekiwania są nierealne i nierozsądne. Nie muszą 
oni o tym wiedzieć. Obowiązkiem biblioteki jest poinformowanie klienta, co jest 
możliwe a co nie. Wymaga to przemyślenia przez kierownictwo biblioteki całego 
programu usług oraz powiadomieniu o tym społeczności, którą obsługuje.



Ostatnio szeroko stosowaną koncepcją jest marketing relacyjny (ang. customer 
relationship marketing -  CRM) zwany też marketingiem partnerskim. Według Jacka 
Otto jedną z ciekawszych definicji marketingu relacyjnego opracowali T. Tzokas 
i M. Saren: „Marketing relacyjny jest procesem planowania, rozwoju i pielęgnowa
nia klimatu więzi promujących dialog między firmą a klientami. Jego następstwem 
jest wpojenie wzajemnego zrozumienia i zaufania oraz respektowania możliwości każ
dej ze stron w zgodzie z ich rolami ustalonymi na rynku i w społeczeństwie”®̂. Kazi
mierz Rogoziński proponuje następującą definicję: „...marketing relacji oznacza mobi
lizację personelu, mającą na celu uczynienie z nabywcy nie tylko współtwórcy warto
ści -  produktu, ale związanie go na trwale z firmą”®*.

Do głównych cech marketingu relacyjnego należą:
-  współpraca z klientem na zasadzie partnerstwa,
-  system zindywidualizowanej obsługi,
-  bezpośredni kontakt z podmiotami rynku,
-  strategie utrzymania klienta,
-  budowanie długotrwałych związków z partnerami®®.
Każda firma i organizacja usługowa (w tym też biblioteki), mając świadomość 

swojej odrębności i specyfiki otoczenia, powinna wyodrębnić najważniejsze grupy 
podmiotów i zbudować z nimi właściwe relacje. Evert Gummesson wyodrębnił ich 
aż trzydzieści, jednak dla bibliotek ważne będą niektóre z nich:

-  relacja: dostawca a nabywca,
-  relacja: nabywca dostawca konkurent,
-  relacja: klienci a personel pierwszej linii,
-  relacje z niezadowolonymi klientami,
-  relacje z mass mediami,
-  relacje elektroniczne,
-  relacje związane z edukacją,
-  relacje z otoczeniem, z organizatorami usług (władze, sponsorzy)
Budowanie więzi z klientem i trwałych relacji ma ogromne znaczenie w przypadku

szkolnictwa wyższego. Student klient pozostaje w kontakcie z uczelnią przez kilka lat, 
a czasem więź ta trwa długo po zakończeniu studiów (czasem student wraca jako pra
cownik, sponsoruje działania uczelni, jest pracodawcą innych absolwentów uczelni, jest 
pracownikiem relacjonującym swe doświadczenia wyniesione z uczelni, jest więc klien
tem potwierdzającym pozytywny wizerunek organizacji lub negującym taki obraz).

Na budowanie pozytywnych relacji ma też wpływ biblioteka poprzez stosowanie 
różnych instrumentów: rekomendacje, promocje, oddziaływania bezpośrednie. Nie 
jest to koncepcja nowa jak przypomina J. Wojciechowski, raczej unowocześniony 
wariant tradycyjnej koncepcji aktywnej promocji biblioteki, jej oferty usługowej i tre
ści zawartych w zbioracli, a także nawiązania możliwie dobrych i bliskich kontak
tów z klientelą, w celu lepszego funkcjonowania i rozpoznania potrzeb, oczekiwań 
oraz generowania tych potrzeb, jak też uzyskania godziwego wsparcia finansowe- 
go®̂  Szczególnie ważne jest rozpoznawanie potrzeb oraz oczekiwań klientów. Za
równo jedne jak i drugie są trudne do określenia, ponieważ wpływa na nie wiele 
różnych czynników.

Problem z określeniem oczekiwań polega na tym, że zmieniają się one w zależ
ności od tego, czego klient chce i jak pilnie czegoś potrzebuje. Student czasem może 
poszukiwać cichego miejsca do studiowania, czasem grupa potrzebuje popracować 
w bibliotece nad wspólnym projektem. Inni jeszcze poszukują ważnych informacji, 
liczą na zdobycie cennego dla nich podręcznika. Duży wpływ na oczekiwania użyt



kowników mają też nowe technologie. Internet, elektroniczne bazy danych czy wir
tualne biblioteki typu NetLibrary, a nawet księgarnie czy kawiarenki internetowe. 
Monitorowanie zmiennych oczekiwań klientów nie jest proste, ale to nie oznacza, że 
niemożliwe.

Jakość usług jest koncepcją wielowymiarową. E. Altman i P. Hernon wymieniają 
dwa krytyczne wymiary: kontekst i zawartość. Zawartość odnosi się do tego, co spo
wodowało wizytę użytkownika/klienta w bibliotece -  potrzeba informacji, materiałów, 
miejsca do studiowania. Kontekst zawiera dośwadczenia: interakcje z personelem, 
trudność w nawigowaniu po systemie, środowisko fizyczne biblioteki. Na podstawie 
interakcji klienci formułują opinię i postawy wobec biblioteki. Oczekiwania mogą więc 
wypływać z kontekstu i zawartości® .̂

George E. Kroon oferuje cztery inne możliwości patrzenia na jakość usług jako: 
zgodność ze standardem, oczekiwania, rynek i strategia. Zgodność ze standardem 
wymaga opracowania standardów jakości w odniesieniu do funkcji i procesów bi
bliotecznych. Zgodność taka, jako kontrola jakości usług jest w bibliotekach znana 
od lat. Można jednak rozpatrywać ją w trzech rodzajach sytuacji, które będą miały 
negatywny wpływ na jakość usług: przewidywalne sytuacje, które są pod kontrolą 
biblioteki, nieprzewidywalne sytuacje, które jednak mogą wystąpić w czasie oraz 
zupełnie nieprzewidywalne sytuacje niezależne od biblioteki.

-  Do przewidywalnych można zaliczyć np. problemy z siecią, uszkodzenia sprzę
tu, brak papieru do kopiarek, nieobecność pracowników.

-  Do nieprzewidywalnych sytuacji należą np. problemy z pogodą, recesja i limi
ty budżetu.

-  Do zupełnie nieprzewidywalnych należą katastrofy, pożary itp.“ .
Drugim wymiarem są oczekiwania klientów. Na oczekiwania będą miały wpływ 

czynniki niezależne od biblioteki: potrzeby klientów, wcześniejsze doświadczenia 
klientów, opinie innych, zachowania konkurencji. Na tej podstawie mogą się kształ
tować nierealistyczne oczekiwania wobec usług bibliotecznych. Trzecim wymiarem 
jakości usług jest percepcja rynku. Biblioteki rzadko myślą o innych jako o konku
rencji. Jednak współcześnie dla bibliotek można wyróżnić wielu konkurentów: np. 
producenci baz elektronicznych. Internet, księgarnie elektroniczne, wirtualne bi
blioteki. Kształtują one oczekiwania użytkowników wobec usług bibliotecznych.

Biblioteki mogą monitorować inne usługi informacyjne i starać się sprostać wy
zwaniom technologii w ramach własnych możliwości i zgodnie z oczekiwaniami 
swoich użytkowników. Mogą też kształtować oczekiwania swoich użytkowników 
poprzez zobowiązanie do usług i budowanie związku z klientami. Związek taki opie
ra się na komunikacji i zaufaniu. Ważne jest aby:

-  klient miał dostęp do usług, kiedy jego potrzeby informacyjne wzrastają,
-  klient nie był anonimowy (biblioteka powinna wykazać znajomość oczekiwań, 

potrzeb i wymagań swoich użytkowników),
-  komunikacja była inicjowana dwustronnie (np. spotkania z kadrą naukowo-dy- 

daktyczną celem ustalenia ich potrzeb, zebrania opinii na temat funkcjonowania bi
blioteki, spotkania ze studentami, listy dyskusyjne -  inicjowanie zagadnień związa
nych z oczekiwaniami, potrzebami informacyjnymi studentów).

1.4.2. Jakość usług a satysfakcja

W literaturze z zakresu marketingu zagadnieniom satysfakcji i jej związku z jako
ścią usług poświęcono sporo uwagi. Istnieje też na ten temat wiele nieporozumień. 
Problematyka ta budzi zainteresowanie również wśród praktyków i teoretyków bi



bliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wielu autorów traktuje jakość usług i sa
tysfakcję jako tożsame konstrukcje, podczas gdy inni rozpatrują jakość usług i sa
tysfakcję jako powiązane ale oddzielne koncepcje. Jakość usług odnosi się do ocze
kiwań -  tych specyficznych, które biblioteka wybiera, aby je spełnić®'*.

Encyklopedie i słowniki definiują; „Satysfakcje... jako spełnianie lub zaspokaja
nie potrzeb”. Wcześniejsze badania satysfakcji użytkowników biblioteki oparte były 
na tych określeniach i identyfikowały, czy użytkownik jest zadowolony, czy nie. Kon
cepcja satysfakcji użytkownika biblioteki pod wpływem innych badań również roz
winęła się i obecnie satysfakcję definiuje się jako „...emocjonalną i subiektywną re
akcję powstającą w wyniku zestawienia przez klienta swoich doświadczeń i doznań 
związanych z dłuższym obcowaniem z usługami, z oczekiwaniami, indywidualnymi 
normami lub innym wzorcem oceny”®̂.

Rachel Applegate na podstawie literatury z zakresu psychologii i marketingu po
dejmuje zagadnienia związane z satysfakcją klienta. Koncepcja emocjonalnej satysfak
cji identyfikuje, według autorki, fałszywe przekonania na temat satysfakcji klienta -  
koncepcji bliskiej nam (bibliotekarzom) w truizmie jakości usług, gdzie osiąga się 
dobry poziom satysfakcji, ponieważ „...podobnie jak... inne dobre rzeczy, ...usługi 
biblioteczne rozważane są z założenia jako dobra rzecz”®®. Applegate jest przekona
na, że w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej potrzeba więcej badań, 
które wykryłyby czynniki usług wpływające na satysfakcję użytkownika. Prosty kwe
stionariusz badający satysfakcje jest narzędziem mało precyzyjnym w ustalaniu ogól
nego poziomu satysfakcji i nie dostarcza informacji o faktycznym poziomie zadowole
nia klientów. Applegate proponuje, podobnie jak w marketingu wyróżnienie kilku 
rodzajów satysfakcji (częściową, globalną, bieżącą, porównawczą).

P. Hernon i E. Altman zwracają uwagę, że w latach osiemdziesiątych i dziewięć
dziesiątych XX w. powstała nowa koncepcja, w której satysfakcja widziana jest jako 
doświadczenie wynikające z konsumpcji produktu i usługi®̂ . W dyskusji nad poję
ciem satysfakcji klienta wyodrębnia się obecnie trzy podstawowe koncepcje:

1. Biorąc pod uwagę naturę stanu psychologicznego klienta, można określić sa
tysfakcję jako doświadczenie klienta wynikające z procesów poznawczych zintegro
wanych z elementami emocjonalnymi.

2. Rozpatrując charakter doświadczeń klienta, można wskazać na dwa podej
ścia:
• podejście holistyczne, zgodnie z którym satysfakcja jest zespołem doświadczeń

wynikających z konsumpcji,
• podejście analityczne, według którego satysfakcja jest rozpatrywana w odniesie

niu do poszczególnych etapów procesu nabywania, konsumpcji i użytkowania
produktu lub usługi.
3. Relatywny charakter satysfakcji polegający na procesie porównania subiek

tywnych odczuć i doświadczeń klienta z przyjętą podstawą odniesienia®®.
Mary Jo Bitner i Amy R. Hubbert wyjaśniają, że zastosowanie podejścia anali

tycznego w badaniu satysfakcji klienta wymaga wyróżnienia następujących aspek
tów i rodzajów satysfakcji:

-  częściowej lub globalnej,
-  bieżącej lub skumulowanej,
-  niezależnej (wyizolowanej) lub względnej (porównawczej)
Satysfakcja częściowa odnosi się do danego elementu lub wymiaru produktu czy 

usługi, np. estetyki, bezpieczeństwa, obsługi itd. Satysfakcja globalna jest wypadko
wą czy sumą satysfakcji częściowych, gdyż odnosi się do całości usługi. Kryterium



rozróżnienia wymienionych rodzajów satysfakcji jest zakres, czas badania oraz odnie
sienia lub nie do konkurencji. W przypadku biblioteki częściową satysfakcję możemy 
mierzyć pytając użytkowników o określenie jej poziomu w stosunku do jednego ro
dzaju usług lub jednego aspektu jakości (np. niezawodność sprzętu, ludzi).

Satysfakcja bieżąca odnosi się do doświadczeń korzystania z usługi czy użytko
wania produktu w danym czasie i przestrzeni, np. zadowolenia z aktualnie dostar
czonej usługi bibliotecznej, sprawnie działający sprzęt itp. Satysfakcja skumulowana 
stanowi wynik nawarstwiających się doświadczeń klienta w danym okresie i miej
scu, a także w odniesieniu do określonego produktu, usługi, np. zadowolenia z usług 
online oferowanych przez bibliotekę w okresie ostatnich kilku miesięcy, zadowole
nia z katalogów OPAC w ciągu ostatniego roku.

Jeśli w badaniach satysfakcji koncentrujemy się na ocenie zadowolenia klientów 
z ofert danej biblioteki, to można stwierdzić, że jest to satysfakcja niezależna (wyizo
lowana) w odróżnieniu od satysfakcji względnej (porównawczej), tj. odnoszonej do 
firm konkurencyjnych np. innych bibliotek czy serwisów informacyjnych oferowa
nych w sieci Internetu.

Satysfakcja klienta, jak podkreśla wielu autorów, może mieć różne stopnie czy 
poziomy i dlatego jest najczęściej rozumiana jako kontinuum jednowymiarowe za
wierające różne natężenie satysfakcji, począwszy od ocen bardzo pozytywnych (naj
wyższa satysfakcja), przez oceny pozytywne, średnio pozytywne, aż po negatywne 
(wysokie niezadowolenie, całkowity brak satysfakcji)

Badania wpływu różnych cech oferty usługowej na kształtowanie się satysfakcji 
klienta pokazują, że pewne atrybuty produktu czy usługi uczestniczą jedynie w prze
ciwdziałaniu niezadowolenia klienta, a inne kształtują satysfakcję. Jest to podejście 
wywodzące się z socjologii pracy, a wyraża je dwuczynnikowa teoria F. Herzberga 
(ang. two-factortheorj)^^^. Jako przykład braku zadowolenia klienta z biblioteki moż
na podać jego niezadowolenie z lokalizacji parkingu. Nie jest to z\\iązane bezpośred
nio z usługami oferowanymi przez bibliotekę, ale może wpływać na odczucia klienta, 
który traci czas, aby dotrzeć do biblioteki. W związku z tym proponuje się rozważenie 
satysfakcji i braku satysfakcji jako dwóch konstrukcji wyraźnie odrębnych, kształto
wanych przez oddzielne czynniki wynikające z interakcji między konsumentem a pro
duktem lub usługą.

Poziom satysfakcji klienta zależy, z jednej strony, od obiektywnych cech produk
tu/usługi i polityki komunikacji prowadzonej przez firmę, a z drugiej -  od dotychcza
sowych doświadczeń klienta i jego wymagań. Te czynniki wpływają na postrzeganie 
produktu/usługi przez klienta, kształtują jego oczekiwania, a w rezultacie określają 
poziom satysfakcji.

Literatura z zakresu marketingu usług sugeruje, że pola badawcze satysfakcji 
klienta i jakości usług są w wielu punktach zbieżne. Są to jednak dwie oddzielne 
koncepcje. Różnica pomiędzy nimi koncentruje się na poglądzie, że jakość usług 
jest długotrwałą ogólną oceną, podczas gdy satysfakcja reprezentuje krótki termin, 
pomiar specyficznej transakcji. Ponadto, pomiar jakości usług jest narzędziem pla
nowania strategicznego, podczas gdy ocena satysfakcji klienta jest narzędziem dia- 
gnozy‘°̂ .

Rowena Cullen dokonuje przeglądu literatury dotyczącej satysfakcji klienta i pro
ponuje model, który obrazuje graficznie związek jakości usług z satysfakcją bieżącą 
(ang. service encounter satisfaction) i satysfakcją globalną rozumianą jako doświad
czenie (ang. overall service satisfactioń}.



Rys. 2. Związek między satysfakcją klienta i jakością usług 
Źródło: Cullen R.: Perspectives on User Satisfaction Surveys. „Library Trends”, 2001, vol. 49, nr 4 s. 666.

Satysfakcja może obejmować długoterminową, jak również krótkoterminową per
cepcję i osobistą reakcję na usługi i budowana jest na podstawie wielu transakcji
0 zmieniającej się jakości. Dalej R. Cullen sugeruje, że należałoby podjąć na grun
cie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej badania dotyczące związku materialnej
1 emocjonalnej satysfakcji z satysfakcją na poziomie mikro i makro oraz określenia 
czynników usług, które na nie wpływają. Rozpatruje też zagadnienie wpływu satysfak
cji na lojalność klientów i docłiodzi do wniosku, że zjawiska te wymagają badań, gdyż 
związek ten jest niejasny i może wywoływać wiele nieporozumień.

Tematykę podejmuje R Hernon i E. Altman i podają praktyczne wskazówki jak 
prowadzić badania satysfakcji klientów. Możliwe jest wykorzystanie różnych modeli 
satysfakcji (np. satysfakcja emocjonalna i materialna), ale najczęściej bada się satys
fakcję bieżącą lub globalną. Poziom satysfakcji globalnej określany jest przez klienta 
na podstawie wielokrotnych przypadków lub doświadczeń. W ocenie poziomu satys
fakcji bieżącej, wynikającej z jakiegoś konkretnego przypadku usług klienci odzwier
ciedlają szczególny incydent i ich satysfakcja może być mierzona np. w 7-stopniowej 
skali, wskazującej że:

-  doświadczenie usług może być od zachwytu do horroru,
-  klienci byli usatysfakcjonowani usługą,
-  klienci byli usatysfakcjonowani decyzją, o skorzystaniu z usługi,
-  mogliby to zrobić ponownie,
-  to była mądra decyzja, aby skorzystać z usługi,
-  czują, że postąpili źle, podejmując taką decyzję,
-  klienci byli nieusatysfakcjonowani usługą organizacji*™.
W badaniu globalnej satysfakcji, klienci są proszeni, aby nie brali pod uwagę 

przy ocenie jednego przypadku usługi, ale pomyśleli o swych wszystkich doświad
czeniach związanych ze specyficznymi usługami. W skali od 1 do 5 można określić 
poziom satysfakcji lub jej brak (dla jednej biblioteki), porównawczą satysfakcję 
(w stosunku do innych bibliotek) lub globalną satysfakcję.

Przykładowe pytanie w kwestionariuszu pomiaru bieżącej satysfakcji może 
brzmieć następująco:
Jakie są Twoje odczucia na temat usługi bibliotecznej dziś otrzymanej?
• byłem usatysfakcjonowany,
• byłem zadowolony z decyzji skorzystania z biblioteki,
• byłem niezadowolony z dzisiejszej usługi... itp.
Przykład pomiaru satysfakcji globalnej:

Na podstawie wszystkich swoich doświadczeń, jak jesteś usatysfakcjonowany z usług 
oferowanych przez bibliotekę?



• jestem usatysfakcjonowany,
• jestem zachwycony,
• nie jestem itp.
Przykład pomiaru satysfakcji porównawczej:

W porównaniu do innych bibliotek, z których korzystasz, jak oceniasz satysfakcje z usług 
oferowanych przez naszą bibliotekę?

P. Hernon i E. Altman wyjaśniają też związek jakości usług i satysfakcji prezentu
jąc je graficznie w sposób następujący.

źródło: Hernon R, Altman E.: Assessing- Service Quality. Satisfying the Expectations of Library Customer 
Chicago and London 1998 ALA, s. 113.

Jak wynika z rysunku na satysfakcję klienta wpływa jakość usług, natomiast ja
kość usług odnosi się do oczekiwań, które mogą wypływać zarówno z zawartości, 
jak i kontekstu. Mimo że koncepcja jakości usług i satysfakcji klienta są oddzielny
mi konstrukcjami to widoczny jest ich wzajemny związek. Autorzy wśród ważniej
szych elementów jakości usług wymieniają:
• 2^soby (zawartość informacji); właściwe dopasowanie między zasobami a po

trzebami informacyjnymi klienta (ścisłość, aktualność, trafność, format).
• Organizacja: środowisko usług i dostarczanie zasobów.

1. Dostęp (rodzaj dostępu, media, dogodność, lokalizacja, wyposażenie).
2. Zobowiązanie do usług (oficjalne zobowiązanie, łatwość składania skarg, re

kompensata za złe usługi, otoczenie fizyczne, koszty usług, reputacja usług).
• Dostarczanie usług.

1. Personel (umiejętności, kwalifikacje, zachowanie, wiedza, doświadczenie).
2. System/Usługi techniczne/Personel. Komunikacja i współpraca różnych 

komórek organizacyjnych biblioteki, wiedza na temat potrzeb użytkowników i ich 
zachowań informacyjnych, wiedza techniczna o systemie i sprzęcie i in.***̂ .

W wysoko konkurencyjnym środowisku biznesu zauważono, że znakomite usłu
gi dla klientów przynoszą korzyści. Firmy podejmują ciągle nowe działania, aby 
udoskonalić usługi dla klientów i umocnić związek ze swymi klientami. Chociaż 
biblioteki są nieporównywalne do prywatnego sektora biznesowego, w ostatnich 
latach także spotykają się z konkurencją. Konkurencja ta nie ogranicza się tylko do



formalnych dostawców informacji, rozciąga się na nieformalnych dostawców ko
munikacji G^oledzy, przyjaciele in.). Dwudziesty pierwszy wiek przyniesie nowe tech
nologie, producenci elektronicznych źródeł informacji będą zabiegać o klienta, zmie
nią się też zapewne oczekiwania. Będą też częściej zadawane pytania; czy \VEB ofe
ruje wszystko lub większość informacji, czy wyszukiwarki zastąpią bibliotekarza, 
dlaczego potrzebujemy ciągle nowych powierzchni magazynowych, jeśli wszystko 
może być zdigitalizowane^“ . To wszystko sprawia, że biblioteki powinny zaintereso
wać się najlepszymi praktykami w zakresie obsługi klienta.

Wiele publikacji z zakresu jakości usług i satysfakcji klienta wskazuje na fakt, że 
skargi klientów stwarzają okazje do poprawy, kreowania dialogu z klientami i zachwy
cania go (ang. delight)^^. W biznesie wykazano, że 96% niezadowolonych klientów 
nigdy nie składa skarg, ale większość z nich także nie wraca. W dodatku, każdy z tych 
niezadowolonych opowie o swoich doświadczeniach co najmniej dziewięciu osobom. 
Jeden z autorów obliczył, że 10 niezadowolonych klientów w ciągu miesiąca sprawi, 
że ok. 101 będzie wiedziało o niskiej jakości usług organizacji^^. Jest to bardzo poważ
ny argument, aby monitorować skargi klientów.

P. Hernon i E. Altman dowodzą, że biblioteki, podobnie jak organizacje bizneso
we, mogą poprzez jakość usług i satysfakcję klienta dochodzić do „zachwycania” 
i „oczarowywania” klientów a przez to wiązać klientów z organizacją i powodować 
ich lojalność. Proces ten został graficzne zaprezentowany w sposób następujący:

Dostarczanie tego co obiecano: nie wzbudzać
fałszywych oczekiwań
Dostarczanie usług zgodnie z oczekiwaniami
Antycypacja oczekiwań
Reakcja na skargi i problemy

Rys. 4. Od jakości i satysfakcji do „zachwycania” klienta

Źródło: Hernon R, Whitman J. R.: Delivering Satisfaction and Service Quality. A Customer -  Based Appro
ach for Libraries. Chicago and London, 2001, s. 9.



Rysunek w zasadzie nie wymaga wyjaśnień. Zarówno jakość usług jak i satysfak
cja to konstrukcje skupiające się na budowie związku z klientem. Obecnie nie cho
dzi już tylko o zasoby biblioteki, ale raczej głownie o ludzi (powód istnienia biblio
tek), którym biblioteki służą i związek pomiędzy nimi a biblioteką. Biblioteki mogą 
adaptować to podejście wykorzystując wszelkiego rodzaju uwagi, skargi, sugestie 
swoich klientów na temat dostarczanych usług. Ważna jest też komunikacja z klien
tem (informatory, strony WWW, zobowiązania do usług i in.), oraz właściwa oferta. 
Nie obiecujemy, że możemy dostarczyć usługę np. w określonym czasie, kiedy wie
my że będzie to trudne. Tracimy wiarygodność, którą nie jest łatwo odbudować.

Obecnie większość bibliotek akademickich na świecie rozpoznaje potrzebę sto
sowania nowoczesnych narzędzi zarządzania jakością. W literaturze polskiej zwra
cała uwagę na ten fakt m. in. E. B. Zybert omawiając planowanie strategiczne. Dla 
bibliotek zarządzanie jakością usług oznacza:

-  określenie misji i głównej grupy klientów/użytkowników,
-  odkrywanie potrzeb i oczekiwań użytkowników wynikających z ich sugestii, 

skarg,
-  zaprojektowanie adekwatnych usług (plan usług),
-  budowa celów długoterminowych i zadań krótkoterminowych,
-  dostarczanie usług na najwyższym możliwym poziomie,
-  dostosowanie struktury do ciągłego doskonalenia działań,
-  budowa klimatu orientacji na klienta oraz jakość usługi’®.
Biblioteki często mają problem z określeniem wizji i misji, i tworzą dokumenty, 

które koncentrują się raczej na rozwoju kolekcji niż usługach i klientach. Czasem 
też nie mają zbudowanych celów, które odzwierciedlałyby priorytety usług z per
spektywy klienta i zgodnie z wyznaczoną misją.

^Istalenie misji biblioteki oznacza formalne scharakteryzowanie ram, w obrębie 
K. jrych biblioteka będzie się poruszać. Jest ona syntezą funkcji biblioteki, celów, 
wartości i powinna być nakazem przyszłości (odpowiada na pytanie, co jest naszym 
celem i co nas wyróżnia). Misja powinna być powiązana z wizją instytucji (która 
wyraża, gdzie chcemy być za 5 czy 10 lat jako organizacja) i planem strategicznym. 
Robert C. Dickeson mówi, że oświadczenie zawarte w misji instytucji akademickiej 
powinno być mierzalne (ocena programu, usług) i wymienia typowe cele dla tych 
instytucji:

-  przj'gotowanie studentów do kariery,
-  przekaz osiągnięć cywilizacji,
-  uczenie myślenia,
-  wyzwalanie indywidualności,
-  uczenie wartości'*®.
The Association of College and Research Libraries (ACRL) opracowało modelo

we oświadczenie misji dla bibliotek szkolnych (college’ów) i uniwersyteckich” .̂ Zde
finiowano też wynik (ang. outcome) programu biblioteki „...jako drogę, w której 
użytkownicy zmieniają się jako rezultat kontaktu z zasobami i programem bibliote
ki”. Ważny wynik programu biblioteki uwzględnia odpowiedzi na pytania takie jak:

-  Czy przygotowanie akademickie studentów poprawia się poprzez kontakt 
z biblioteką?

-  Czy studenci korzystając z zasobów biblioteki poprawiają swoją szansę na 
sukces zawodowy?

-  Czy odnoszą większe sukcesy w nauce?
-  Czy program np. szkolenia bibliotecznego podnosi ich umiejętności informa

cyjne?



-  Czy współpraca biblioteki i wykładowców powoduje, że biblioteka jest po
strzegana jako integralna część procesu dydaktycznego uczelni

Istnieje bogata literatura z zakresu zarządzania” ,̂ która może pomóc bibliote
kom zbudować misję. Jeszcze kilka lat temu niewiele naszych publikacji z zakresu 
bibliotekoznawstwa poruszało problematykę misji i wizji biblioteki"^ choć w litera
turze angielskojęzycznej to zagadnienie było dobrze rozpoznane i opisane. Trud
ność w określeniu misji biblioteki uniwersyteckiej mogła wynikać z braku jasno 
określonej misji uczelni. Jerzy Dietl w kontekście zagadnień związanych z zarządza
niem marketingowym w szkolnictwie wyższym pisze, iż uczelnie państwowe i nie
państwowe nie potrafią lub nie są skłonne określać swej misji i wynikających z niej 
celów z kilku przyczyn;
• z powodu braku ustalenia rynku docelowego, do którego ma być skierowana 

oferta edukacyjna i to w długim okresie,
• z przeregulowania rynku narzucającego sztywny gorset (kierunki studiów, stan

dardy programowe),
• z powodu ograniczania się do myślenia operacyjnego, pojmowania rynku doce

lowego poprzez pryzmat bezpośrednich odbiorców usług edukacyjnych,
• z powodu orientacji produkcyjnej definiowania produktu (usług edukacyjnych) 

Jak dowodzi autor, określenie rynku docelowego uczelni nie jest proste. Nie za
wsze wiadomo do kogo ma być skierowana oferta (czy mają być to studenci, rodzi
ce, czy przyszli pracodawcy, a może aktualni i potencjalni klienci?). Ponadto oferta 
musi zadowolić różne grupy interesariuszy (społeczeństwo jest zainteresowane pozio
mem edukacji młodego pokolenia) oraz odpowiadać donatorom (MENiS i KBN 
w przypadku uczelni państwowych; właściciele lub organizatorzy w przypadku uczel
ni niepublicznych). I ostatnią kwestią jest ustalenie, czy chodzi o dostosowanie się 
do aktualnych oczekiwań czy też przyszłych, a więc takich, które weryfikują uży
teczność studiów w życiu zawodowym"^. Bez identyfikacji rynku docelowego nie 
wydaje się możliwe sformułowanie misji i celów oraz określenie potrzeb i wymagań 
klientów.

Jak się wydaje niektóre polskie uczelnie i biblioteki akademickie przezwyciężyły 
te trudności i zamieściły określenie swojej misji na stronach WWW"®. Jedne są ogól
ne i odwołują się do przyszłości, inne określają szczegółowe cele biblioteki, jednak ich 
zdefiniowanie i podanie do publicznej wiadomości ma duże znaczenie ponieważ określa
ją zobowiązania biblioteki w stosunku do użytkowników (populacji, której biblioteka 
ma służyć). E.B. Zybert dokonała przeglądu misji bibliotek akademickich, pedago
gicznych, publicznych i szkolnych i stwierdza, że chociaż brzmią podobnie, użyto 
w nich takich samych sformułowań -  to jednak każda odzwierciedla wizję i sposób 
myślenia kierownictwa danej biblioteki i zespołu pracowników"^.

Zarówno wizja jak i misja są kluczowymi aspektami ciągłej poprawy, doskonale
nia i wynikają z nich cele i zadania biblioteki, a te z kolei mogą prowadzić do jasnego 
sformułowania oczekiwań w świadomości personelu biblioteki i użytkowników. Pro
ces planowania uwzględnia charakterystykę bieżącej działalności oraz ocenę jej efek
tywności, badanie oczekiwań klientów oraz ich potrzeb informacyjnych, wymagań 
i wspiera proces podejmowania decyzji. Plan strategiczny natomiast identyfikuje moc
ne i słabe strony organizacji oraz olcreśla priorytety w ramach możliwości fizycznych 
i finansowych organizacji. Jako część procesu planowania biblioteki mogą zbudować 
plan usług.

P. Hernon i J. Whitman podkreślają, że w ramach planu usług powinien być for
malnie ustalony zestaw oczekiwań, które biblioteka będzie w stanie wypełnić czy 
przekraczać. Plan obejmuje:



-  cale spektrum poprawy jakości usług (badania satysfakcji, oczekiwań, jako
ści usług),

-  program szkolenia pracowników obsługi (uprawnienie, upoważnienie),
-  formalne zobowiązanie do jakości usług (po konsultacji ze wszystkimi pra

cownikami oraz ustaleniu kryteriów pozwalających na mierzenie poziomu jakości 
usług). Zobowiązanie może zawerać szersze spektrum usługi lub specyficzne, oraz 
obiektywne kryteria oceny, które pozwolą osądzić jak adekwatnie organizacja wy
pełnia cele,

-  budowa systemu komunikacji z klientem/ułatwianie mu wypowiedzi (skrzynki 
skarg, życzeń, automatyczny system składania skarg, sugestii).,

-  budowanie związku z klientem i zdobywanie jego lojalności (reagowanie na 
problemy, pytanie o ich opinie, wyjaśnianie co biblioteka może a czego nie, uwzględ
nianie wymagań i oczekiwań klientów)”®.

Graficzny model usług zorientowanych na klienta zaprezentowano na rysunku 5.

Misja
Plan strategiczny 
Cele i zadania

Zestaw oczekiwań klientów

Wykorzystanie opinii klientów Upoważnienie personelu

Ułatwienie klientom 
wyrażenia opinii

Praca nad zdobyciem 
lojalności klientów

Wypełnianie lub przekraczanie oczekiwań 

Rys. 5. Usługi zorientowane na klienta
Źródło: Hernon P., Altman E.; Assessing Service Quality. Satisfying the Expectations of Library Customers. 
Chicago and London, 1998, s. 115.

Rozwój i implementacja planu usług bibliotecznych musi być ważną częścią od
powiedzialności dyrekcji biblioteki. Odpowiednio zaprojektowany plan może być 
łatwo podjęty bez dodatkowych, specjalnych umiejętności personelu.

Podstawą polityki mającej na celu osiąganie i zwiększanie zadowolenia klientów 
powinien być odpowiednio skonstruowany program badań i pomiar satysfakcji oraz 
oceny jakości usług. Będzie on obejmować następujące punkty:

-  identyfikację obiektów badania,



-  ok reślen ie podstaw ow ych kryteriów ocen y  jakości u słu g  i satysfakcji,
-  w ybór m etod  pom iaru,
-  analizę porównawczą do wyników uzyskanych w  przeszłości lub na tle konku

rencji,
-  interpretację i o cen ę  wyników.
Aby badanie satysfakcji klientów  dostarczyło b ibliotece m aksym alnie dużo infor

macji, należy nim  objąć różne grupy klientów, w yodrębnione przede w szystkim  w e
dług intensyw ności korzystania i znaczenia w  kształtowaniu w izerunku firmy. M ogą  
to być następujące grupy:
•  w ew nętrzni użytkow nicy -  pracownicy uczelni, zarządzający, pracownicy biblio

teki;
•  zew nętrzni użytkow nicy -  studenci, rodzice studentów, instytucje, lokalne śro

dow isko, dostawcy, inne biblioteki:
•  intensywni użytkow nicy -  ich oceny dostarczają podstawowych przesłanek w  po

dejm owaniu decyzji o kształtowaniu oferty;
•  um iarkowani użytkow nicy -  wyrażone przez nich oceny u słu g  m ogą być wypad

kową ocen  u słu g  konkurencyjnych, co wpływa na poziom  satysfakcji w  relacji do 
w yników  osiąganych przez konkurencję;

•  sporadyczni użytkow nicy -  poziom  ich satysfakcji m oże wynikać z mniej zna
nych  b ib liotece czynników  (m ogą w  tej grupie być utraceni użytkownicy lub ci, 
którzy nigdy n ie byli klientam i biblioteki);

•  k lienci, którzy po raz p ierw szy odwiedzili b ibliotekę w  badanym  okresie np. 
stud en ci I roku -  brak w cześn iejszych  dośw iadczeń powoduje m niejsze uwa
runkowania stopnia oczekiw anego zadowolenia wpływem  poprzednich odczuć  
i o ce n ” ®.

1.5. METODY I TECHNIKI BADAN

Rozpoznaniu subiektywnego układu kryteriów oceny poziomu zadowolenia klien
tów najlepiej służą metody badań jakościowych. Najczęściej stosowane techniki ba
dań jakościowych to studium przypadku, obserwacja, wywiad*̂ ®. Dużą przydatność 
mają zarówno wywiady indywidualne, jak i wywiady grupowe. Indywidualne wywia
dy pogłębione pozwalają na ujawnienie takich cech i wymiarów produktu lub usług, 
które są najbardziej pożądane przez klientów.

Wywiady zogniskowane, przeprowadzone bezpośrednio po wj^wiadach pogłębio
nych, służą uzupełnieniu i konkretyzacji uzyskanych informacji. Bardziej efektywne 
od indywidualnych są zogniskowane wywiady grupowe (ang. focus group interviev^ , 
dzięki którym w krótkim czasie można poznać oczekiwania 6-12-osobowej grupy 
klientów odnośnie np. usług. W wyniku udziału kilku osób i ich interakcji otrzymu
jemy ocenę wypadkową, która może służyć wyjaśnieniu różnic między oczekiwania
mi klientów a postrzeganiem tych oczekiwań przez organizację. W określaniu kry
teriów jakości usług bibliotecznych często stosuje się techniki wywiadów grupo
wych lub indywidualnych i mogą one pełnić rolę samodzielnego badania lub też 
badania przygotowawczego do badań zasadniczych (np. budowy kwestionariusza 
badania)R elacje z badań z zastosowaniem teclinik wywiadu podają np. R Hernon 
i E. Altman, którzy przeprowadzili badanie w 5 bibliotekach akademickich a rezulta
ty badań pozwoliły na ukształtowanie ogólnych ram jakości usług bibliotecznych



w  oparciu o szeroko zakrojony program pilotażowy zainicjowany przez The Asso
ciation of Research Library przygotowano też kwestionariusz LibQUAL+^^  ̂ Pierw
sza faza projektu przeprowadzona była z użyciem techniki wywiadu i miała na celu 
ustalenie kluczowych czynników mających wpływ na ocenę jakości usług bibliotecz
nych.

P. Hernon i E. Altman sugerują również wykorzystanie tej techniki do badania 
utraconych klientów i klientów nigdy nie zdobytych. Od pierwszych dowiemy się na 
temat ich doświadczeń z usługami, a więc przyczyn problemów, jakie napotkali 
w trakcie korzystania z biblioteki. Możemy też zapytać czy o swoich doświadcze
niach mówili innym, np. składali oficjalne skargi, informowali kolegów. Prugą grupę 
można badać pod kątem ich potrzeb informacyjnych oraz źródeł, z których korzy
stają. Może to przynieść informacje o dostawcach usług konkurencyjnych

Oprócz poznania rodzaju kryteriów, według których klient ocenia produkt lub 
usługę, trzeba także określić relatywne ich znaczenie w kształtowaniu poziomu sa
tysfakcji. W tym celu wykorzystane są badania ankietowe prowadzone techniką 
wywiadu na próbie 100-150 osób. Jest to badanie semiilościowe, gdyż dzięki anali
zom statystycznym wyników przeprowadzonego wywiadu możliwe jest określenie 
ważności kryteriów zadowolenia oraz wzajemnych związków między czynnikami 
zidentyfikowanymi w wyniku zastosowania badań jakościow ychD ana cecha pro
duktu lub usługi (np. odpowiednie godziny otwarcia biblioteki) może być ważna dla 
klienta, jeśli towarzyszy jej inna cecha (np. uzyskana odpowiednia informacja, spraw
ny sprzęt).

Kolejną techniką badań jakościowych jest obserwacja. Towarzyszy ona niemal 
wszystkim aspektom życia. Jednak w obserwacji naukowej postrzeganie jest planowe 
i systematyczne*^®. Obserwacja może służyć badaniom wstępnym i bywa na ogół łą
czona z innymi metodami. W praktyce bibliotecznej może być wykorzystana do obser
wacji zachowań użytkowników, interakcji pomiędzy użytkownikami a personelem. 
Utrwalenie informacji, zebranych podczas badania obserwacyjnego, może nastąpić 
przez zapis filmowy lub na specjalnie przygotowanych kartach obserwacyjnych. Zapis 
filmowy może też posłużyć jako materiał instruktażowy dla personelu obslugi*^ .̂ Zapis 
obserwacji może być oceniany indywidualnie lub grupowo według wcześniej przygo
towanych kart. Na karcie ujmuje się tylko te elementy, które odnoszą się do jakości 
usług i mają wpływ na satysfakcję klienta. W przypadku badania interakcji klienta 
i personelu biblioteki mogą to być: uprzejmość pracownika, umiejętność ustalenia 
potrzeby informacyjnej użytkownika, umiejętność posługiwania się sprzętem elektro
nicznym, okazane zainteresowanie rozwiązaniem problemu klienta itp.

Wszystkie organizacje, w tym też biblioteki, jeśli chcą dostarczać klientom wyso
kiego poziomu satysfakcji, muszą uruchomić system monitorowania zadowolenia 
swych klientów, a także innych osób związanych z firmą. W tym celu mogą być wyko
rzystane metody badań bezpośrednich oraz pośrednich. Ze względu na charakter 
tych badań wyodrębniły się dwa dychotomiczne obszary badań:
• obszar pomiarów obiektywnych,
• obszar pomiarów subiektywnych*^®.

Pomiary obiektywne opierają się na liczbach skarg i reklamacji klientów, a także 
na liczbach klientów utraconych czy klientów lojalnych. Analiza skarg klientów stała 
się przedmiotem oddzielnych badań tzw. complaining behavior, wjrażających reakcje 
klientów na odczuwane przez nich niezadowolenie z oferty. Opinie klientów, zażalenia 
są istotnym źródłem informacji o postrzeganiu przez klientów cech produktu i spo
sobu obsługi. W ostatnich latach ukazała się duża liczba publikacji*̂ ®, w których



wymienia się całe listy zarzutów klientów bibliotek, wśród których niemal każda 
biblioteka znajdzie zastrzeżenia pod swoim adresem. Są to: zbyt długi czas oczeki
wania na zamówione materiały, trudność w odszukaniu książki na półce, niespraw
ny sprzęt, nieodpowiednie godziny otwarcia, nieprzyjazny personel obsługi, brak 
potrzebnycłi materiałów, zbyt mała liczba podręczników.

Janell Barlow i Claus Molier dowodzą, że zarządzający rozpoznając, akceptując 
i zachęcając klientów do składania skarg i wyrażania opinii odnoszą korzyść. Mogą 
przewidywać różne sytuacje oraz skutecznie zapobiegać utracie klientów. Biblioteki 
raczej nie tworzą systemów „skarg”, a frustracje i niezadowolenie użytkowników na 
ogół trafia do pracowników obsługi. Klienci bibliotek rzadko też wiedzą, gdzie po
winni kierować swoje krytyczne uwagi i od kogo, jak szybko powinni otrzymać od
powiedź. Praktyka wygląda w ten sposób, że poważniejsze problemy załatwia się 
wtedy, kiedy wystąpią^ '̂’. Ann Curry odnotowuje, że kiedy bibliotekarze otrzymują 
skargi reagują defensywnie, jak gdyby oni mieli problem a nie klient. Reakcja perso
nelu wskazuje, że nie potrafią Gub nie są uprawnieni) postępować w sytuacjach kry
zysowych. Autorka wymienia 11 praw, które dotyczą zarówno klientów, jak i biblio
tekarzy. Na przykład odnotowuje, że klient ma prawo „...do równego traktowania” 
oraz ma prawo „nie lubić bibliotek”... personel ma prawo „nie lubić klienta”, ale to 
prawo jest akceptowalne tak długo, dokąd nie łamie praw klienta..

Biblioteki powinny tworzyć systemy, gdzie klienci mogliby składać skargi, suge
stie. Mogą to być krótkie formularze rozmieszczone w różnych punktach biblioteki. 
Spotyka się też systemy automatyczne „suggesting box” umieszczane na stronie 
WWW biblioteki. Samo zapewnianie, że biblioteka pragnie usatysfakcjonować swo
ich klientów jest niewystarczające. Prawdziwym wyzwaniem, jak stwierdzają R Her- 
non i E. Altman jest zamiana satysfakcji klienta w lojalność. Kreowanie lojalności 
i „zachwycanie” klientów wymaga zarówno odpowiedniej postawy, jak i działania 
Postawa wiąże się ze zobowiązaniem do jakości usług kierownictwa i personelu. 
Działanie powinno polegać na stworzeniu systemu „odpowiedzialnego za skargi klien
tów”. Jako przewodnik do tworzenia takiego systemu autorzy podają kilka wskazó
wek:
• Zbuduj dla klientów łatwy system składania skarg, oni ułatmą poprawę.
• Reaguj na skargi szybko, grzecznie i rozsądnie. Celem jest poprawa lojalności 

klienta.
• Rozwiąż problem za pierwszym razem: 1) oszczędzisz czas i pieniądze na dalsze 

kontakty, 2) zbudujesz zaufanie klienta.
• Zbuduj automatyczny system do kontaktu z użytkownikiem (system skarg, wnio

sków, sugestii, pytań, komentarzy).
• Rekrutuj i zatrudniaj najlepszych pracowników do obsługi klientów^^ .̂

Celem uzyskania pełnego obraz stanu zadowolenia czy niezadowolenia swych klien
tów, organizacje powinny zastosować także metody pozwalające na ujawnienie przy
czyn niezadowolenia, oceny poziomu oferty, opinii i oczekiwań klientów. Są to metody 
z obszaru pomiarów subiektywnych, a należą do nich przede wszystkim różne rodza
je ankiet, wywiadów i testów.

Do standardowych technik wykorzystywanych w pomiarach jakości usług nale
ży: kwestionariusz SERVQUAL, SERVPERF lub ich modyfikacje. Często jednak 
w ocenie jakości usług bibliotecznych stosuje się podejście wielometodyczne (ang. 
triangulatioń) i analizuje, interpretuje wiele różnych wyników pomiarów celem uzy
skania najpełniejszego obrazu.



Pomiary jakości usług bibliotecznych i satysfakcji klientów powinny być wyko
rzystywane w zarządzaniu, co wymaga dopływu informacji na wszystkie poziomy 
struktury organizacyjnej biblioteki. Rola tej informacji polega m.in. na: określaniu 
niezbędnych zmian w działaniach marketingowych związanych z obsługą klienta; 
modyfikowaniu form i treści przekazu komunikacyjnego (oferty usługowej, zobo
wiązania do usług, reklamy itp.); kontroli skuteczności zarządzania biblioteką; two
rzeniu podstaw oceny wyników pracy personelu biblioteki.

1.6. UWAGI KOŃCOWE

Istnieje wiele powodów zainteresowania jakością usług w bibliotekach. Pierw
szy, dotyczy poznania przez kierownictwo biblioteki oczekiwań klientów, co może 
pomóc w nawiązaniu bliższego związku z klientami. Dzięki temu lepsze wypełnianie 
oczekiwań oraz budowanie lojalności klientów. Równocześnie dialog z klientami to 
także okazja na wskazanie użytkownikowi, co biblioteka może dla niego zrobić, 
a czego nie, a więc wspólne ustalanie zestawu realnych oczekiwań.

Drugi powód, związany jest z presją efektywności finansowej oraz stosowaniu 
metod sprawdzonych w różnych organizacjach biznesowych. Biblioteka musi wyka
zać się efektywnością kosztową w porównaniu do ustalonych norm (o które w bi
bliotekarstwie nadal bardzo trudno), do najlepszych wzorców lub własnych wyni
ków uzyskanych w okresie poprzednim (celem porównania osiągnięć).

Trzeci powód zainteresowania jakością usług związany jest z rozwojem technolo
gii oraz konkurencyjnym rynkiem usług. Oczekiwania młodej generacji kształtowane 
są m. in. przez alternatywne źródła informacji (Internet, profesjonalne, elektroniczne 
bazy danych). Biblioteki, aby nadążyć za zmianami technologicznymi oraz oczekiwa
niami klientów muszą monitorować poziom własnych usług oraz stosować rozwiąza
nia w zakresie dostarczania usług nie gorsze jak konkurencja, a równocześnie mieścić 
się w funduszach wyznaczonych przez organizatora. Działania biblioteki muszą być 
efektywne, skuteczne oraz muszą one satysfakcjonować klientów i organizatorów. 
Nie jest to proste i wymaga różnych analiz. Jakość usług oferuje alternatywne do mie
rzenia rezultaty. L. Berry przypomina, że: ,Jakość usług jest integralna z dostarcza
niem klientowi wartości. Wartości to korzyść, którą klienci otrzymują. Znakomite usługi 
to trudna praca, ale trudna praca nie zabija zawodu. Nudna (praca) zabija zawód, tak 
samo jak praca bez poczucia misji, bez sposobności nauki i rozwoju, bez sposobności 
poczucia sukcesu. Organizacje wspaniałych usług budują kulturę osiągnięć a osiągnięcia 
w pracy są nagrodą...”*̂ .̂

Przypisy

' Zob. np. Iwasiewicz, A. (1999). Zarządzanie jakością. Warszawa-Kraków; PWN.
 ̂Mazur, J. (2001). Zarządzanie marketingiem usług. Warszawa: Difin, s. 72.

^Crosby.P.B. (1984). New York: New American Library, cyt.zaMazur, J. (2001).
Zarządzanie marketingiem usług. Warszawa: Difm, s. 72.

* Mazur, J. (2001). Zarządzanie... op.cit.
 ̂Parasuraman, A.; Zeithaml, V.; Berry, LL. (1985). A conceptual model o f service quality and its 

implementation for future research .Journal of Marketing”, vol. 49; Parasuraman, A.; Berry, L; Ze-



ithaml, V. (1990). Empirical Examination of Relationship in Extended Set vice Quality Model. Marke
ting Science Institute Research Program Series, Dec. Report nr 90.

 ̂Sheward, W. A. (1931). Economic Control o f Quality of Manufactured Product, Van Nostrand, 
New York cyt. za Mazur, J. (2001). Zarządzanie... op. cit., s. 73-74.

’ Mazur, J. (2001). Zarządzanie... op.cit., s. 74; zob. też: Głowacka, E. (2000). Studium zastosowania 
kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i  informacji naukowej Toruń; 
Wydaw. UMK, s. 37-38.

** McCarty, М.; Eishennawy, A.K (1991). Implementing Total Quality Management at the U.S De
partment o f Defense. „Computers and Industrial Engineering” vol. 21, nr 1-4, s. 153 cyt. za Głowacka, 
E. (2000). Studium zastosowania... o .̂ c\t., s. 34.

“Johannsen, C.G. (1992). The Use of Quality Control Principles and Methods in Library and Infor
mation Science Theory and Practice. „Libri”, vol. 42, nr 4, s. 283-295.

Barnard, S. (1994).„71Е?Л/.- customer- centered models for libraries. In: TQM in libraries: 
a sourcebook. R. M. O’Neil. Libraries Unlimited, s. 1-4.

" Sallis, E. (1997). Total quality management in education -  2пЛ ed. -  London : Kogan Page, s. 18.
Ibidem, s. 19.
Głowacka, E. (2000). Studium zastosowania... op. cit., s. 43.

'* Problematyka kultury organizacyjnej szeroko zaprezentowana została w nowej publikacji 
E. B. Zybert (2004). Kultura organizacyjna w bibliotekach. Warszawa; Wydaw. SBP.

15 Wielki, J. (2000). Elektroniczny m arketing poprzez In ternet Reengineering procesu 
marketingowego. Warszawa -  Wrocław; Wydaw. Naukowe PWN, s. 8.

Clark, L. (1997). Zarządzanie zmianami. Warszawa; Wydawnictwo „Gebethner & Ska”, s. 1.
Jako przykład biblioteki, która wprowadziła politykę jakościową odnosząc ją do wszystkich procesów 

występujących w działalności biblioteki wymienia się BGAE w Krakowie, zob. Pindlowa, W. (2001). 
Badania jakości usług i  zarządzania instytucją kultury (non-profit). W; Społeczeństwo informacyjne: 
jakość edukacji i pracy bibliotekarzy. Red. nauk. Maria Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ, s. 77-83.

Hammer, М.; Champy, J. (1996). Reengineering w przedsiębiorstwie. Warszawa; Neumann Man
agement Institute, s. 46.

Wielki, J. (2000). Elektroniczny marketing... op. cit., s. 24-25.
Miller, R.C. (2002) [Dok. Elektr.] Biblioteki a aktualne trendy w zarządzaniu. W: EBIB red. 

naczelny Bożena Bednarek-Michalska. Nr 8/2002 (37). Warszawa; SBP KWE. Tryb dostępu; 
http://ebib.wroc.pl/2002/37/miller.php.

Karlof, B.; Ostblom, S. (1995). Benchmarking -  równaj do najlepszych. Warszawa; Biblioteka 
Menedżera i Bankowca, s. 12-35.

Martyniak, Z. (1997). Organizacja i  zarządzanie -  15 efektywnych metod. Kraków; Kluczbork; 
Oficyna Wydaw. ANTYKWA, s. 186.

Karlof, B.; Ostblom, S. (1995). Benchmarking... op.cit., s. 78.
Głowacka, E. (1995). Benchmarking jako narzędzie totalnego zarządzania jakością (TQM) 

w bibliotekach. „Bibliotekarz”, nr 10, s. 15-18.
Lichtarski, J. (1998). Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem -  istota, relacje, 

problemy stosowania. Materiały z  konferencji naukowej na temat: Nowe kierunki w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. Red. J. Lichtarski. Prace naukowe nr 784, Wydawnictwo Altademii Ekonomicznej 
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 14.

Gavin, D.A. (1993). Building a Learning Organization. „Harvard Business Review” Nr. 71 Ouly- 
August), s. 78 cyt. za Worrell, D. (1995). The Learning Organization: Management Theory for the 
Information Age or New Age Fad? Journal of Academic Librarianship”, September, nr 5, s. 354.

Phipps, S. E. (1993). Transforming Libraries into Learning Organizations: The Challenge for 
Leadership.,Journal of Library Administration”, nr 18, s. 19-37.

*̂St.Clair, G. (1993). Benchmarking, Total Quality Management, and Learning Organization: New 
Management Paradigms for the Information Environment „Special Libraries”, Summer nr 84, s.l20- 
121;Pearson, Ch. M. (1993). Aligning TQM and Organizational Learning. „Special Libraries”, Summer 
nr 84, s. 147-150.

Głowacka, E. (2000). Studium zastosowania... op. cit., s.l51; Głowacka, E. (1999). Koncepcja 
biblioteki jako „uczącej się” organizacji. „Zagadnienia Informacji Naukowej”, nr 2.

"̂Kapłan, R. S.; Norton, D. P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie 
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

http://ebib.wroc.pl/2002/37/miller.php


Broady-Preston, J., Preston, H.(1999), Demonstrating quality in academic libraries. „New Li
brary World” vol.lOO nr 1148, s. 124-129.

^ Self, J. (October/December 2003). [Dok. elektr] Using data to make choices: The Balanced 
Scorecard at University of Virginia Library. ARL, no.230/231. Tryb dostępu: 
http://www.arl.()rg/newsllr/230/balancedscorecard.html

“  http;//\v\vw.lib.virginia.edu/bsc/overvie\v.htral
Willis, A. (Spring 2004), Using the Balanced Scorecard at the University o f Virginia Library. An 

interview with Jim Self and Linda White. „Library Administration & Management”, vol. 18 nr 2, s. 66.
Pienaar, H., Penzhorn, C. (2000), Using the Balanced Scorecard to Facilitate Strategic Manage

ment at an Academic Information Service. „Libri”; International Journal of Library and Information 
Services, vol. 50 Issue 3, s. 69-77.

Birch, Ch. (2001), Balancing act. Australian CPA, vol. 71 Issue 2 s. 50-53.
^ Poll, R. (2001) Performance, processes and costs: managing service quality with the Balanced 

Scorecard. „Library Trends”, vol. 49, nr 4, Spring, s. 709-717.
^ Poll, R. (2001) Performance, processes... op. cit., s. 715.

Głowacka, E. (2002), [Dok. elektr.] Wskaźniki efektywności bibliotek według normy ISO 11620. 
W: Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych. Chełm-Okuninka, 19-21 września 2002 r. 
Warszawa: SBP. EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, (EBIB Materiały 
Konferencyjne). Tryb dostępu: http://ebib.oss.WTOc.pl/malkonf/standardy/glovvacka.php ; Jazdon, 
A. (2002). [Dok. elektr.] O ocenie i kategoryzacji bibliotek. EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny 
Bibliotekarzy, nr 8(37). Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/37/jazdon.php: Standardy 
biblioteczne: wzorce i  doświadczenia Unii Europejskiej: materiały z ogólnopolskiej konferencji SBP 
i BN, Warszawa 11 grudnia 2003 r./ [red. T. Jan Wołosz]. Warszawa: SBP, 2003.

Zybert, E. B. (1998). Nowe tendencje w zakresie organizacji i  zarządzania bibliotekami. 
W: Organizacja i zarządzanie biblioteką w aspekcie automatyzacji. Problemy i perspektywy. Materiały 
z ogólnopolskiego seminarium, Gdańsk, 8-9 grudnia 1997 r. Warszawa, s. 26-38.

Zybert, E. B., (2002).[Dok. elektr.] Biblioteka szkolna -  biblioteka jakości. Warszawa : KWE 
SBP- EBIB; nr 31.-Tryb dostępu:http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/zybert.php

“ Miller, R.C. (2002). [Dok. elektr.] Biblioteki a aktualne trendy... op. cit.
Kotler, Ph. (1982). Principles o f Marketing,. Englewood Cliffs; Prentice Hall. s. 624: cyt. za Mazur. 

J. (2001). Zarządzanie marketingiem... op. cit., s. 12.
^ Mudie, P.: Cottam, A  (1998). Uslugi. Zarządzanieimarketing. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 

s. 18.
Mazur, J. (2001). Zarządzanie marketingiem... op. cit, s. 16.
Pluta-Olernik, M. (1996). Marketing usiug. Idee. Zastosowanie. Warszawa; PWE, s. 21-23; Mar

keting usług. Pod red. A. Styś.( 1996). Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 15-23.
Ibidem, zob. też: Mudie, P.; Cottam, A. (1998). Uslugi Zarządzanie imarketing. Warszawa: Wydaw. 

Naukowe PWN; Mazur, J. (2001). Zarządzanie marketingiem... op.cit.
Daszkowska, M. (red.) (1993) Zarys marketingu usług. Praca zbiór. Gdańsk; Wydaw. Uniwersytetu 

Gdańskiego, s. 9-11
Daszkowska, M. (1998). Usługi Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN,

s. 53.
Ibidem, s. 55.
Sasser, WE.; Olsen, PR.; Wyckoff, D.D. (1978). Management of Service Operation; Text and 

Cases. Boston, Ma.: Allen and Bacon.
“ Lewis, R.C.; Booms, B.H. (1983). The Marketing Aspects of Service Quality. W: pracy zbiorowej: 

Emerging Perspectives on Service Marketing. Pod red. L. L. Berry, G. Shostack, G. Upah. Chicago: 
AMA.

“ Gronroos, Ch. (1982). Strategic Management and Marketing in Service Sector. Swedish School 
of Economic and Business Administration, Helsinki.

 ̂Parasuraman, A.; Zeithaml, V.; Berry, LL. (1985). A conceptual model o f service quality and its 
implementation for future research. .Journal of Marketing”, vol. 49.

“ Parasuraman, A. (1995). Measurement and Monitoring Service Quality.^-. Understanding Ser
vice Management. Pod red. W. J. Glynn, J. G. Barnes, Chichester: John Wiley&Sons, s. 145.

Gronroos, Ch. (1982). Strategic Management... op. cit., s. 25.

http://www.arl.()rg/newsllr/230/balancedscorecard.html
http://ebib.oss.WTOc.pl/malkonf/standardy/glovvacka.php
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/37/jazdon.php
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/zybert.php


usług.
“ Parasuraman, A; Zeithaml, V.; Berry, LL. (1985). A conceptual model of service quality... op.ciL, 

s. 41-50.
“ Orr, R.H. (1973). Measuring the Goodness of Library Service: A General Framework for Consid

ering Quantitative Measures. .Journal of Documentation”, vol. 29, nr 3, s. 315-332.
Du Mont, R.R.; Du Mont, RF. (1979). Measuring Library Effectiveness :A review and an Assess

ment W: Advances in Librarianship. Vol.9 ed. by M. H. Harris. New York, s. 103 cyt. za Pritchard, S.M. 
(1996). Determining Quality in Academic Libraries. „Library Trends”, nr 3, s. 576.

Głowacka, E. (1998). Wpływ rozwoju podejść jaI<ościowych prowadzących do kompleksowego 
zarządzania jakością (TQM) na bibliotekoznawstwo i informacje naukowa. .Acta Universitatis Nicolai 
Copernici”. Bibliologia II, z. 328 s. 536.

“ Johannsen, C.G. (1995). Quality Management Principles and Methods in Library and Informa
tion Science Theory and Practice. W: Encyclopedia of library and information science. Ed. A. Kent, vol. 
56, supplement 19, New York, s. 319-325; zob. też: Głowacka, E. (2000) Studium zastosowania... op.cit., 
s. 54-57.

•*4ohannsen, C.G. (1995). Quality Management Principles... op. cit., s. 325.
Poll, R. P.; te Boekhorst (1996) Measuring Quality; International Guidelines for Performance 

Measurement in Academic Libraries. Miichen: K. G. Saur, s. 106-108; pol. wyd. tej publikacji; Poll, R. 
P.; te Boekhorst (2004). Mierzenie jakości. Międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań 
w bibliotekach akademickich. Wroclaw: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.

“ ISO 11620, Information and Documentation -  Library Performance Indicators. Geneva: Interna
tional Organization for Standardization. 1998.

“  Biliński, L. (2002). Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. Na marginesie projektu normy ISO 
11620. „Bibliotekarz”, nr 10, s. 6-8.

Głowacka, E. (2002), Wskaźniki efektywności bibliotek według normy ISO 1162Q... op. cit.
“ Kyrillidou, M. (1997). [Dok. elektr.) An overview of performance measures in higher education 

and library. Tryb dostępu: http://ww'w.arl.org/newsUr/197/overviewhtml
http://w'ww.nacubo.org/website/benchmarking/customer.html
Johannsen, C.G. (1995). Quality Management Principles... op. cit, s. 325-328; Pritchard, S.M. 

(1996). Determining Quality in Academic Libraries. „Library Trends”, nr 3, s. 580-585; w literaturze 
polskiej szerokiej charakterystyki kryteriów oceny dokonała: Głowacka, E. (2000). Studium 
zastosowania... op. cit., s. 59-64.

Lancaster, F. W. (1988). If you want to evaluate your library. (Champaign, III University of Illi
nois, Graduate School of Library and Information Science), s. 1.

Her non. P.; Altman, E. (1998). Assessing Service Quality. Satisfying Expectations of Library 
Customers. Chicago and London: ALA, s. 45-51.

” Ibidem, s. 69.
Lynch, R.L.; Cross, K.F. (1991). Measure Up! Yardsticks for Continuous Improvement Cam

bridge, Mass.: Blackwell, s. 8.
Zeithaml, V.A.; Parasuraman, A.; Berry L. (1990). Delivering Quality Service, balancing cus

tomer perception and expectations. New York. The Free Press.
Hernon, P.; Altman, E. (1996). Service quality in academic libraries. Norwood. New Jersy; Ablex 

Publishing, s. 40-41.
” Ibidem, s. 41.

Zeithaml, V.A.; Parasuraman, A; Berry L. (1990). Delivering Quality Service... op. cit., s. 19.
™ Disend , J.E. (1991). How to provide excellent service in any organization: a blueprint for mak

ing all the theories work Radnor, PA: Chilton Book Co., s. 108.
Ganinska, H. (2002). [Dok. ełektr.] Głos w dyskusji na temat obsługi użytkowników: ewolucja 

pojęć. Warszawa: KWE SBP.-EBIB, nr 32.Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/ganinska.php
Wojciechowski, J. (1993). Marketing w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 46-51.

“ Czytelnik czy klient? Toruń 4-6 grudnia 2003 roku. (2003). [Dok. elektr.] Warszawa: SBP KWE 
(EBIB konferencyjne nr 7). Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/maLlvonf/lorun/php

http://ww'w.arl.org/newsUr/197/overviewhtml
http://w'ww.nacubo.org/website/benchmarking/customer.html
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/ganinska.php
http://ebib.oss.wroc.pl/maLlvonf/lorun/php


“ Weingand, D.E. (1997). Customer Service Excellence: A Guide for Librarians. Chicago; ALA, 
s. 2-3.

Quinn, B. (1997). Adapting Service Quality Concepts to Academic Libraries. .Journal of Aca
demic Librarianship”, vol. 23, nr 5, s. 359-370.

“ Ibidem, s. 367-368.
Hernon, P.; Altman. E. (1998). Assessing Service Quality. Satisfying Expectations of Library Cus

tomers. Chicago and London: ALA. s. 6.
Otto. J. (2001). Marketing relacji. Koncepcja i  stosowanie. Warszawa: C.H.Beck. s. 47.

*** Rogoziński, К. (2000). Nowy marketing usług. Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 37.
Otto, J. (2001). Marketing relacji... op. cit.. s. 279.
Gummesson. E. (1997). Relationship- Marketing: von 4P zu 30R. Verlag. Moderne Industrie, 

s. 42-46; cyt. za Daszkowska, M. (2002). Kierunki rozwoju marketingu usług. W: Marketing. Koncepcje, 
badania, zarządzanie. Warszawa: PWE, s. 295.

Wojciechowski,]. (1999). Bibliotekarstwo: kontynuacja i  zmiany. Kraków: Wydaw. UJ, s. 18.
Hernon, P; Altman, E. (1998). Assessing Service Quality... op. cit., s. 9.

“ Kroon, RG.E. (1995). „Improving Quality in Service Marketing. .Journal of Customer Service in 
Marketing and Management”, vol. 1, nr 2, s. 12-28.

Duffy Jo. A.M.; Ketchand, A. (1998). Examining the Role of Service Quality in Overall Service 
Satisfaction. .Journal of Managerial Issues”, vol. 10, nr 2, s. 240.

Applegate, R. (1997). Models of Satisfaction. In: „Encyclopedia of Library and Information Science 
60”. Supplement 23/ ed. Allen Ken. New York: Marcel Dekker, s. 200.

“ Applegate, R. (1993). Models of user satisfaction: Understanding false positives. RQ. vol. 32, 
nr 4, s. 529-539.

Hernon, R; Altman. E. (1998). Assessing Service Quality... op. dt.. s. 182-184.
Mazurek-Łopacińska, К. (2002). Satysfakcja klienta -  podstawy pomiaru i  wykorzystania 

w polityce przedsiębiorstwa. W: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie. Red. nauk. Leszek 
Żabiński i Krystyna Śliwińska. Warszawa: PWE, s. 121.

Bitner, M J.; Hubert. A.R. (1994). Encounter Satisfaction versus Overall Satisfaction versus Qual
ity in Service Quality: New Directions in Theory and Practice. Eds. Roland T. Rust and Richard L. 
Olivier. Thousand Oaks. Calif.: Sage, s. 76-77; zob. też; Mazurek-Łopacińska, К. (2002). Satysfakcja 
klienta -  podstawy pomiaru i  wykorzystania w polityce przedsiębiorstwa. W: Marketing. Koncepcje, 
badania, zarządzanie. Red. nauk. Leszek Żabiński i Krystyna Śliwińska. Warszawa: PWE, s. 121-126.

Mazur, J. (2001). Zarządzanie marketingiem... op. cit., s. 47.
Maddox. R.N. (1981). Two-Factor Theory and Consumer Satisfaction. „Journal of Consumer 

Research”, s. 254
‘"2 Hernon. R; Whitman, J. R. (2001). Delivering Satisfaction and Service Quality. A Customer-  

Based Approach for Libraries. Chicago and London: ALA, s. 31.
Hernon, R; Altman, E. (1998). Assessing Service Quality... op. cit., s. 182-183.
Hernon. P.; Altman, E. (1996). Service quality in academic libraries. Norwood, New Jersy: 

Ablex Publishing, s. 65-67.
"'^Zemke, R.; Woods, J. A. (1999). Best Practices in Customer Service. New York; Amacom, s. 401.
Hifi Ang. delight -  zachwycać, został użyty przeze mnie w znaczeniu dosłownym, podobnie jak 

występuje w literaturze z zakresu nauk ekonomicznych.
Carr, C. (1990). Front-Line Customer Service: 15 Keys to Customer Satisfaction. New York: Wiley,

s. 26.
Zybert, E. B. (1998). Nowe tendencje w zakresie organizacji i  zarządzania bibliotekami. W: 

Organizacja i zarządzanie biblioteką w aspekcie automatyzacji. Problemy i perspektywy. Materiały 
z ogólnopolskiego seminarium, Gdańsk, 8-9 grudnia 1997 r. Warszawa, s. 26.

Dickeson, R.C. (1999). Prioritizing Academic Programs and Services: Reallocating Resources 
to Achives Strategic Balance. San Francisco: Jossey-Bass, s. 29-30.

(1987). The Mission of University Undergraduate Library: Model Statement „College & Re
search Libraries” vol. 48, nr 9, s. 542.

(1998). [Dok. elektr.) The Association of College and Research Libraries. Task Force on Aca
demic library Outcome Assessment, Raport Oune 27, 1998),3.-Tryb dostępu: http://www.ala.org/ 
acrl/outconie.html

http://www.ala.org/


пр. Payne, A. (1997). Marketing usług. [П.] Grażyna Górska. Warszawa: Wydaw. Naukowe 
PWN. s. 65-91; Sallis, E. (1996). Total quality management... op. cii., s. 104-108.

Kisilowska, M. (2000). Misja bibliotekii  bibliotekarza. W: Biblioteka w otoczeniu społecznym. 
Pr. zbiór. Pod. red. Elżbiety Barbary Zybert. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 9-22.

Dietl, J. (2004). Czy potrzebne je st zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyższym? Js\&r- 
keting i Rynek” nr 2 , s. 3-4.

Ibidem, s. 4.
Zob. np. Misja Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Tryb dostępu: lutp:// 

www.bu.uni.wroc.pl/obuvvT/misja.html; Misja Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej. Tryb 
dostępu: łmp;//www.biblios.pk.edu.pl/misja.php3; Misja Biblioteki WSB-NLU w Nowym Sączu. Tryb 
dostępu: hup://vv'ww.biblioteka.wsb-nlu.edu.pl

Zybert, E.B. (2004). Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i  stare idee w zarządzaniu 
biblioteką. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 78.

Hernon, P; Whitman, J. R. (2001). Delivering Satisfaction... op. cit., s. 74-85.
Ibidem, s. 137-138.

‘̂ "Scibor, E. (1976). Przegląd metod badawczych stosowanych wnauce o informacji. W: Metodologia 
bibliotekoznawstwa i  informacji naukowej Red. naukowy Stanisław Kubiak. Poznań: Wydaw. UAM, 
s. 97-101; Konecki, K. (2000). Studia z  metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: 
Wydaw. Naukowe PWN,- Ratajewski, J. (2002). Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli wiedza 
o bibliotece w różnych dawkach. Do druku przygotował Zbigniew Żmigrodzki przy współpracy 
Elżbiety Gondek. Warszawa: Wydaw. SBP. s. 224.

Maison, D. (2000). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badan marketingowych. 
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, s. 193.

Hernon, P; Altman, E. (1996). Service quality... op. cit., s. 63-81.
Cook, С.; Heath, F. (2000). [Dok. elektr.] User’s perception of library service quality: A LibQUAL 

+ qualitative study/s.1-3 .- Tryb dostępu; hltp://www.arl.org/lib(iuał/evenis/ocii;(iOOmsq/papers/ 
heatCook/

Hernon, P.; Altman, E. (1998). Assessing Service Quality... op. cit., s. 142-H3.
Staszyńska, К. М. (1998). Customer Satisfaction. Problem i metody badania. „Mai'keting Serwis”, 

nr 3, s. 2-4.
i2fi Wojciechowski, J. (2000). Czytelnictwo. Kraków: Wydaw. UJ. s.43,- Ratajewski, J. (2002). 

Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa... op. cit., s. 224.
Hernon, P; Altman, E. (1998). Assessing Service Quality... op. cit., s. 118-126.
Mazurek-Łopacińska, К. (2002). Satysfakcja klienta... op. cit., s. 124.
Zob. np. Żmigrodzki, Z. (1996). Patologia biblioteczna. Katowice: Wydaw. UŚ, s. 18.
Barlow, J., Molier, C. (1996). A Complain fs a Giń: Using Customer Feedback as a Strategic 

Tool San Francisco: Berrett Koehler, s. 12.
Curry, A. (1996). Managing the Problem Patron. „Public Libraries”, vol. 35 nr 3, s. 183-184.
Hernon, P.; Altman, E. (1998). Assessing Service Quality... op. cit., s. 86-87.

133 Berry, LL. (1995). On Great Service: A Framework for Action. New York: P'ree Press, s. 265.

http://www.bu.uni.wroc.pl/obuvvT/misja.html
http://www.biblios.pk.edu.pl/misja.php3


Rozdział 2

HISTOIOA MARKETINGOWEJ KONCEPai 
JAKOŚCI USŁUG SERVQUAL

Jednym z najbardziej znanych modeli jakości usług jest marketingowa koncep
cja SERVQUAL. Zostały w niej wykorzystane osiągnięcia wielu badaczy marketingu 
m.in. tzw. nordyckiej szkoły marketingu. W modelu jakości usług przedstawiciela 
tej szkoły, Christiana Gronroosa’ zostało opisane, w jaki sposób jakość jest postrze
gana przez nabywcę oraz jakie instrumenty marketingowe wykorzystywane przez 
usługodawcę mają wpływ na nabywcę i jego percepcję jakości. W ujęciu Ch. Gronro- 
osa całkowita jakość oferty usługowej może być rozpatrywana w dwóch wymiarach: 
jakości technicznej i jakości funkcjonalnej. Specyfika usług, a zwłaszcza jej interaktyw
ny charakter, powoduje, iż techniczny wymiar jakości nie obejmuje jakości całkowitej, 
ponieważ usługobiorca postrzega i ocenia sposób, w jaki usługa jest mu dostarczona, 
czyli funkcjonalny aspekt jakości usług.

Proponowane przez Ch. Gronroosa podejście do jakości w sferze usług znalazło 
wielu zwolenników w środowisku naukowym, m.in. zostało przejęte przez zespół 
amerykańskich naukowców: A. Parasuramana, V. A Zeithaml, L. L. Berr/ego, któ
rzy korzystając też z ustaleń innych zbudowali własny model jakości usług. Model 
był przez samych twórców wielokrotnie modyfikowany a cała koncepcja rozbudowa
na. Zaproponowana przez nich metoda SERVQUAL została wykorzystana w \\delu 
badaniach teoretycznych i praktyce, m.in. w badaniach jakości usług turystycznych, 
finansowych, medycznych, bibliotecznych. Badania dowiodły, że nie w każdym typie 
usług znajduje zastosowanie 5 WYMIARÓW zaproponowanych przez A. Parasurama
na, V. Zeithaml i L. Berry’ego, często jakość uwarunkowana jest specyfiką usług. 
SERVQUAL jest raczej globalną konstrukcją, która wymaga dostosowania do każ
dego nowego typu badań i uwzględnienia warunków lokalnych i charakteru usług.

W ninejszym rozdziale prezentuję poszczególne etapy tworzenia marketingowej 
koncepcji jakości usług, uwzględniając dokonywane jej kolejne modfikacje oraz nowe 
elementy zaproponowane przez jej twórców. Moim zamiarem była możliwie wszech
stronna prezentacja modelu z jego zaletami i wadami oraz wykazanie, że możliwa 
jest adaptacja modelu do badania jakości usług bibliotecznych.



2.1. MODEL JAKOŚCI USŁUG SERVQUAL

Lata osiemdziesiąte przyniosły zainteresowanie klientem oraz jakością produk
tów i usługi, było ono niezwykle żywe zarówno w przemyśle, usługach jak i w środo
wiskach akademickich. Właśnie w środowisku akademickim zrodziła się nowa kon
cepcja oparta na pracach badaczy [m.in.Sasser; Olsen; Wyckoff 1978, Gronroos 1982, 
Lehtnen; Lehtnenl982]^ zajmujących się problematyką jakości usług. W 1985 r. 
A. PAH-RAH-SU-RAH-MU№, Leonard Berry i Valarie Zeithaml opublikowali A Con
ceptual ModeJ o f Service Quality*, a trzy lata później ukazała się ich kolejna praca, 
w której rozwinęli koncepcje pomiaru jakości usług i nazwali to podejście SERVQUAL. 
Sami autorzy proces tworzenia i rozwój koncepcji jakości usług określają jako 11 
kolejnych etapów:

1. Zdefiniowanie jakości usług jako niezgodności pomiędzy postrzeganymi przez 
klientów usługami oferowanymi przez określoną firmę, a oczekiwaniami klientów 
w stosunku do firmy oferującej te usługi.

2. Identyfikacja 10 kryteriów tworzących konstrukcje jakości usług.
3. Uogólnienie 97 twierdzeń reprezentujących 10 kryteriów.
4. Zebranie danych na temat oczekiwań i percepcji od 200 respondentów, któ

rzy byli aktualnie lub niedawno klientami jednego z następujących serwisów: usług 
bankowych, usług naprawczych, usług telekomunikacyjnych, usług brokerskich.

5. Oczyszczenie skali w następującej kolejności:
• wymuszenie współczynnika alpha i stosunek do całkowitej korelacji dla każdego

kryterium,
• wykreślenie pozycji, których całkowita korelacja była niska i których usunięcie

zwiększało współczynnik alpha,
• analiza czynnikowa weryfikująca kryteria całościowej skali,
• ponowne określenie i rekonstrukcja kryteriów tam, gdzie było to niezbędne.

6. Identyfikacja 34 twierdzeń reprezentujących 7 kryteriów.
7. Zebranie danych dotyczącycli oczekiwań i percepcji (używając 34 zdaniowe

go instrumentu) z 4 niezależnych prób liczących po 200 respondentów. Każda próba 
zawierała aktjn^mych lub niedawnych klientów znanych krajowych firm w czterech 
sektorach usług: bankowych, kart kredytowych, usług naprawczych oraz telekomu
nikacyjnych.

8. Ocena i dalsze czyszczenie skali z użyciem podobnej procedury, jak wymie
niona w punkcie 5.

9. Identyfikacja 22 zdań (SERVQUAL) reprezentujących 5 kryteriów (Aneks 2 i 3).
10. Ocena rzetelności i czynników struktury instrumentu.
11. Szacowanie trafności SERVQUAL -  czyli stopnia w jakim narzędzie mierzy 

to, co powinno mierzyć^.
Niezwykły wkład A. Parasuramana, V. Zeithaml i L. Berry’ego polegał na pomia

rze postrzeganych usług (P) i oczekiwań klienta (E), przy czym jednym z kluczy 
maksymalizacji jakości miało być maksymalizowanie różnicy pomiędzy dwoma po
miarami (P-E), w skrócie chodziło o przewyższanie oczekiwań klientów. Miało to 
ogromny wpływ na rozwój badań marketingowych.

Twórcy koncepcji prowadzili serie wywiadów zogniskowanych z usługobiorca
mi mających na celu dostarczenie obrazu jakości usług z uwzględnieniem centralnej 
roli klienta. Odbyli ponadto wiele spotkań z kadrą kierowniczą pracującą w sektorze 
przemysłowym. Problemy, które wyłoniły się z tych rozmów pozwoliły badaczom na



formułowanie hipotez, a w końcu opracowanie narzędzi, które mogą wspomagać 
pomiar jakości usług. Wyszli od określenia pięciu luk (ang. w jakości usług
i zdefiniowali je w sposób następujący:
LUKA 1: Różnica pomiędzy oczekiwaniami klienta a postrzeganiem tych oczekiwań 

przez zarządzających.
LUKA 2: Różnica pomiędzy postrzeganiem przez zarządzających oczekiwań klien

tów a specyfikacją usług (standaryzacja).
LUKA 3: Różnica pomiędzy specyfikacją jakości usług a usługą aktualnie dostarczo- 

ną.
LUKA 4: Różnica pomiędzy usługą dostarczoną a informacją przekazaną klientowi na 

temat tej usługi.
LUKA 5: Różnica pomiędzy oczekiwaniami klienta a postrzeganymi przez niego usłu

gami .̂
Prowadzący badania zdefiniowali też cztery podstawowe czynniki, które kształ

tują oczekiwania klientów. Jest to według nich: komunikacja ustna, potrzeby osobi
ste, wcześniejsze doświadczenia i umiejętność komunikowania się usługodawców. 
Zauważyli też, że bez względu na typ usług klienci używają podobnych kryteriów 
w ocenie jakości usług. Wstępnie zaszeregowano je jako 10 determinantów postrze
gania jakości usług.

Rys. 6. Determinanty postrzegania jakości usług

Źródło: Parasuraman A.; Zeithaml V.A.; Berry L: A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications 
for Future Research. Journal of Marketing” 1985, vol.49 s.48

N i e z a w o d n o ś ć  {reliabilit}) obejmuje przygotowanie i dostarczenie solidnych 
usług. Oznacza to, że firma przygotowuje usługę dobrze już za pierwszym razem. 
Szczególnie ważna jest:
• dokładność,
• prawidłowa, bezbłędna dokumentacja,
• przygotowanie usługi w zaplanowanym czasie.



R e a k c j a  {responsiveness) pracowników obsługi klienta. Mieści się w tym np.:
• szybka odpowiedź telefoniczna lub pisemna,
• natychmiastowa transakcja (np. przelew),
• szybka organizacja spotkania z klientem,
• szybka reakcja na reklamacje, potrzeby klienta.
K o m p e t e n c j e  {competencieś) dotyczą niezbędnych umiejętności i wiedzy 
pracownika do przygotowania dobrych usług:
• wiedza i umiejętności interpersonalne w kontaktach z innymi,
• umiejętności badania rynku (np. w firmach brokerskich).
D o s t ę p  {access) oznacza zarówno podejście, jak i łatwość kontaktu. Może doty
czyć:
• czasu oczekiwania na usługę,
• odpowiednich, dogodnych godzin świadczenia usług,
• łatwego kontaktu (linia telefoniczna nie będzie ciągle zajęta, nie trzeba czekać na 

połączenia z kolejnymi działami itp.),
• dogodnej lokalizacji.
U p r z e j m o ś ć  {courtesy) to zarówno grzeczność, respekt, przyjazność persone
lu. Może też obejmować:
• schludny wygląd personelu.
K o m u n i k a c j a  {communication) oznacza informowanie klienta językiem dla 
niego zrozumiałym oraz słuchanie klientów i ich życzeń. Firmy powinny dostarczać 
przekazu językowego dla różnych grup klientów wyjaśniając im:
• usługi oferowane (czyli czego klient może się spodziewać),
• koszty, które poniesie,
• zapewnienie, że jeśli klient napotka problemy firma je rozwiąże.
W i a r y g o d n o ś ć  (credibility) zaufanie, uczciwość, która gwarantuje, że firma 
naprawdę ma na względzie najlepszy interes klienta. Wkładem do tego są:
• nazwa firmy,
• reputacja,
• charakterystyka personelu do kontaktu z klientem.
B e z p i e c z e ń s t w o  {securit}) oznacza brak zagrożenia, ryzyka, wątpliwości. Jest 
związana z:
• fizycznym poczuciem bezpieczeństwa,
• finansowym,
• poufnością (np. transakcji).
R o z u m i e n i e/Znajomość klienta {understanding/lcnowing the customer) ozna
cza wkład w zrozumienie potrzeb klientów, w szczególności:
• poznanie specyficznych potrzeb i wymagań klienta,
• poświęcanie mu indywidualnej uwagi,
• rozpoznawanie regularnych klientów.
K o n k r e t y z a c j a  {tangibleś) dotyczy realnych cech:
• wyposażenia,
• wyglądu personelu,
• narzędzi i sprzętu używanego do dostarczenia usługi,
• środków komunikacji,

W późniejszej fazie tworzenia konstrukcji jakości usług niektóre determinanty po
łączono tworząc pięć podstawowych WYMIARÓW jakości usług (ang. dimensionsY.



z rysunku 6 wynika, że postrzegana jakość usług jest rezultatem porównania ocze
kiwanych przez klientów usług a postrzeganymi przez nich usługami. Jedną z kon
strukcji, która pozwalała izolować różnicę w ocenie jakości produktu od jakości usług 
jest klasyfikacja właściwości produktu zaproponowana przez Nelsona, Darby'ego i Kar- 
ni .̂ Nelson dokonał rozróżnienia pomiędzy dwiema kategoriami właściwości pro
duktów konsumenckich: właściwości poszukiwania (ang. search properties), czyY\ 
atrybuty, które nabywca jest w stanie poznać przed dokonaniem zakupu produktu 
(np. kolor, styl, cena, zapach, twardość). Drugą grupę cech stanowią właściwości 
doświadczalne (ang. experience propertied, których poznanie jest możliwe do
piero po dokonaniu zakupu, w trakcie jego użytkowania (np. bezawaryjność, smak, 
podatność na gniecenie). Darby i Karni dodali do tych dwóch kategorii trzecią: wła
ściwość zaufania (ang. credence propertied), czyli te atrybuty produktu, których 
użytkownik nie jest w stanie ocenić z różnych względów w trakcie użytkowania pro
duktu. Może to być np. usługa medyczna zalecana lub wykonana. Opierając się na 
tych ustaleniach Parasuraman, Zeithaml i Berry stwierdzają, że ocena jakości usług 
jest znacznie trudniejsza, ponieważ większość determinantów może być znana do
piero podczas usługi lub po jej wykonaniu. Tylko dwa z wymienionych determinan
tów (konkretyzacja i wiarygodność) może być znana wcześniej (przed dokonaniem 
zakupu, usługi). Większość determinantów jakości usług wymienionych przez uczest
ników wywiadów należała do właściwości poszukiwania (dostęp, uprzejmość, reak
cja, komunikacja), a więc może być znana dopiero podczas zakupu lub konsumpcji 
usługi. Dwa z determinantów wskazują na przynależność do grupy właściwości do
świadczalnych (kompetencje, bezpieczeństwo). Klienci prawdopodobnie nigdy nie 
są pewni tych atrybutów, nawet w trakcie konsumpcji. A. Parasuraman, V. Zeithaml, 
L. Berry stawiają twierdzenie, że klienci polegają na doświadczeniu, kiedy oceniają 
jakość usług, ale za każdym razem następuje ponowna ocena (weryfikacja) z powo
du „niejednorodności”^. Pozycja percepcji jakości usług klienta na ciągłej skali (od 
idealnej do całkowicie nieakceptowanej jakości) zależy od natury niezgodności po
między oczekiwanymi usługami (ES) i postrzeganymi usługami (PS). Kolejne twier
dzenie mówi że:

Kiedy ES > PS postrzegana jakość jest mniejsza jak satysfakcjonująca i będzie 
zmierzać do całkowitego braku satysfakcji ze wzrastająca rozbieżnością Guk^ po
między ES i PS.

Kiedy ES=PS postrzegana jakość jest satysfakcjonująca.
Kiedy ES < PS postrzegana jakość jest większa niż satysfakcjonująca i będzie 

zdążać do idealnej jakości z wzrastającą rozbieżnością pomiędzy ES i PS.
ES -  Oczekiwane usługi (ang. Expected service) PS -  Postrzegane usługi (ang. 

Perceived service).

Niezwykle ważne dla koncepcji jakości usług SERVQUAL było określenie przez 
autorów „postrzegania jakości”. V. Zeithaml określa je jako: „...opinię klienta na te
mat całej doskonałości rzeczy lub jej wyższość. Różni się ona od obiektywnej jakości 
i jest formą postawy odnoszącej się, lecz nie równoważnej satysfakcji, a także rezulta
tem porównania oczekiwań z postrzeganym wykonaniem””. Już wcześniej badacze 
(Garvin 1983; Jacoby; Olsen 1985; Holbrook; Corfmann 1985) podkreślali różnicę 
pomiędzy obiektywną i postrzeganą jakością. Ю1епс1 nie używają terminu jakości 
w tym samym znaczeniu co teoretycy, którzy definiują ją za pomocą terminów pier
wotnych i pochodnych.



Badacze dyskutowali nad kilkoma podejściami definiującymi jakość, uwzględnia
jąc dwie. Jedna z nich odnosi się do obiektywnej jakości a druga (ang. user-based) jest 
równoznaczna postrzeganej jakości. A. Parasuraman, V. Zeithaml i L. Berry tak samo 
jak wcześniej R. Olshavsky'^, widzą jakość jako całościową formę oceny produktu, 
transakcji (usługi), podobnie jak w odniesieniu do postawy. Przeprowadzili 12 zogni- 
skowanycłi wywiadów grupowycłi (ang. focus group interviewś) w 4 sektoracłi usług. 
Dyskusja skoncentrowana była na zagadnieniach takich jak; znaczenie jakości w kon
tekście usług, cechy usług i usługodawców, które powinni posiadać, aby projektować 
image wysokiej jakości; kryteria jakich używa klient w ocenie jakości usług. Porówna
nia zebranych informacji wykazały, że bez względu na typ usług, klienci używają za
sadniczo takich samych uniwersalnych kryteriów w ocenie jakości usług.

W oparciu o teorię oraz wcześniejsze wyniki badań a także na podstawie analiz 
własnych autorzy zaproponowali następujący model jakości usług (rys. 7).

Badania przeprowadzone przez A. Parasuramana, V. Zeithaml i L. Berry’ego, jak 
sami autorzy mówią, zdają się potwierdzać również, że jakość usług nie jest tożsama 
satysfakcji. Respondenci podali wiele przykładów, kiedy byli ze specyficznych usług

Rys. 7. Model jakości usług

Źródło: A Parasuraman, V. A. Zeitłiaml and L, Berry: A Conceptual Model od Service Quality and Its Implica
tions for Future Research. ,Journal of Marketing” 1985 vol. 49, s. 44.



usatysfakcjonowani, ale nie czuli, aby usługi firmy były wysokiej jakości. Według 
nicli „postrzegana jakość usług jest globalną oceną lub postawą odnoszącą się do 
wyższości usług, podczas gdy satysfakcja odnosi się do specyficznej transakcji”̂ ''.

Pogłębione wywiady przeprowadzone przez A. Parasuramana, V. Zeithaml L. Ber- 
ry’ego wspierają także wcześniejsze ustalenia innych badaczy (m in. Sasser, Olsen, 
Gronroos) dotyczące oczekiwań w porównaniu do postrzegania. Jakość usług postrze
gana przez klientów wyrasta z porównania tego, co usługobiorcy czują, że firma po
winna oferować (zgodnie z icłi oczekiwaniami), a ich percepcją przygotowania dostar
czonej usługi. Percepcja jakości usług widziana więc jest jako poziom i kierunek roz
bieżności (niezgodności) pomiędzy postrzeganiem a oczekiwaniami klientâ ®.

Termin „oczekiwania” używany w literaturze z zakresu jakości usług różni się od 
tego, który uż}Avany jest w literaturze poświęconej satysfakcji klienta. Literatura 
dotycząca satysfakcji widzi „oczekiwania” jako przewidywanie klienta na temat tego, 
co może się wydarzyć podczas transakcji lub wymiany. Odwrotnie jest w literaturze 
dotyczącej jakości usług, gdzie „oczekiwania” widziane są jako pożądane lub chcia
ne przez klienta usługi, które klienci czują, że dostawca powinien (ang. should) ofe
rować.

2.2. ROZWOJ KONCEPai

Oryginalna wersja kwestionariusza SERVQUALi® składała się z dwóch części, tj. 
części mierzącej oczekiwania klientów oraz części mierzącej percepcję jakości 
w konkretnej firmie. Autorzy modelu (po wielu testach i analizach) sformułowali 
ostatecznie 22 twierdzenia odnoszące się do oczekiwań oraz te same twierdzenia 
odnoszące się do percepcji. W kwestionariuszu dotyczącym oczekiwań użyto okre
ślenia... firma „powinna” mieć nowocześnie wyglądający sprzęt, a w kwestionariu
szu badającym percepcje określenie „powinna” zastąpiono czasem teraźniejszym -  
firma „ma” nowocześnie wyglądający sprzęt. Podobnie postąpiono z kolejnymi twier
dzeniami użytymi w instrumencie badawczym.

Kwestionariusze zawierały 16 zdań twierdzących i 6 przeczących. Zdania-stwier- 
dzenia pogrupowane były w pięciu WYMIARACH: konkretyzacji usług odpowiadały 
zdania 1-4, niezawodności 5-9, reakcji 10-13, fachowości 14-17 oraz empatii 18-22.

Celem uzyskania wiarygodnego pomiaru jakości usług według twórców koncep
cji należy dokonywać go w dwóch fazach. Podają przy tym proste instrukcje jak 
należy badanie przeprowadzić'^.

Instrukcja: Pom iar oczekiwań (E -  expectation)

Badanie to dotyczy Państwa opinii na temat usług. Proszę wskazać w jakim stopniu, wg
Pan (i), firma oferująca usługi powinna posiadać cecliy scłiarakteryzowane w każdym
zdaniu (stwierdzeniu). Proszę wybrać jedną z siedmiu liczb zamieszczonycłi przy każdym 
zdaniu. Jeśli zgadza się Pan(i) zdecydowanie z charakterystyką proszę zaznaczyć cyfrę 7. 
Jeśli kompletnie się Pan (i) nie zgadza proszę zaznaczyć 1. Jeśli Pan (i) odczucia na ten temat 
nie są zbjH pewne, proszę zaznaczyć cyfrę pośrednią.
Nie ma tu dobrych czy złych odpowiedzi. Nas interesuje cyfra, która najlepiej określa
Państwa oczekiwania względem oferowanych przez usług. (Aneks 2 -  kwestionariusz
SERVQUAL).



Następujący zestaw stwierdzeń odpowiada Państwa odczuciom na tem at.................... firmy
XYZ.
Dla każdego zdania proszę wskazać stopień, w jakim wierzy Pan (i), że XYZ posiada cechy 
scharakteryzowane w zdaniu. Ponownie proszę zaznaczyć 7, kiedy z całym przekonaniem 
zgadza się Pan(i), źe XYZ posiada te cechy. Zaznaczyć 1, kiedy zupełnie się Pan(i) nie zga
dza. Mogą Państwo zaznaczyć każdą z cyfr odpowiadającą Waszym odczuciom na ten temat. 
Nie ma dobrej ani złej odpowiedzi. Nas interesuje cyfra, która najlepiej określa Państwa 
opinię na tem at XYZ. (Aneks 3 -  kwestionariusz SERVQUAL).

Pierwsze badania z zastosowaniem tycli narzędzi pomiaru przeszły pozytywnie 
ocenę rzetelności i trafności skali. Znaczenie dla większości z 22 twierdzeń w części 
dotyczącej oczekiwań były powyżej 6 na 7-punktowej skali. Ogólny wynik był 6.22. 
Ten wysoki wynik był spodziewany, ponieważ autorzy projektowali narzędzie do 
pomiaru normatywnycłi oczekiwań klientów**.

Dalsze prace mające na celu doskonalenie metody, polegały m.in. na wyelimino
waniu tych sformułowań, które mogą sugerować badanemu usługobiorcy odpowiedź. 
Zorientowano się, że stwierdzenia, w którycłi występuje określenie „firma powinna” 
iwiększają automatycznie skłonność respondentów do formułowania wygórowanych 
oczekiwań. Zatem stwierdzenia zostały zmienione i na przykład zdanie: „Firmy po
winny dbać o atrakcyjny wystrój swoich placówek”, zastąpiono stwierdzeniem: „Do
skonale firmy dbają o atrakcyjny wygląd swoich placówek”. Inną istotną zmianą wpro
wadzoną do metody było przeredagowanie wszystkich stwierdzeń sformułowanych 
jako zdania przeczące na stwierdzenia mające postać zdań oznajmiających. Dokona
no tego zabiegu, ponieważ okazało się, że przeczenia wprowadzały zamieszanie i re
spondent był zagubiony w interpretacji tych stwierdzeń’®.

Zmieniono też niektóre stwierdzenia, zastępując je zdaniami lepiej odpowiadają
cymi WYMIAROM: konkretyzacji i fachowości, np. twierdzenie dotyczące persone
lu. Dodano też część trzecią -  prośbę o wzajemne określenie ważności wspomnia
nych 5 WYMIARÓW jakości usług (w ramach 100 punktów) (Aneks 4).

Dla tak zbudowanego instrumentu ponownie dokonano oceny rzetelności skali, 
czynników struktury oraz trafności skali. Mimo pewnych różnic w wynikach w sto
sunku do oryginalnego instrumentu, badacze potwierdzili pięciowymiarową struk
turę. Rezultaty z części trzeciej, w której respondenci przydzielali poszczególnym 
WYMIAROM punkty, potwierdziły wzór, który okazał się identyczny dla różnych 
prób i sugeruje, że ważność 5 WYMIARÓW SERVQUAL jest stabilna^”. W tabeli 2 
zaprezentowano uzyskane wyniki.

Wysoka rzetelność skali i spójne czynniki struktury w pięciu niezależnych pró
bach potwierdziły trafność, autorzy dokonali jednak dodatkowych pomiarów, aby 
ocenić trafność bardziej bezpośrednio.

Przeprowadzono kolejne badanie, które miało wykazać związek pomiędzy wyni
kami luk a ocenami jakości usług dokonanymi przez klientów. Każdy klient Horący 
udział w badaniu oceniał całkowitą jakość usług na 10-punktowej skali (od bardzo 
złych do bardzo dobrych). Wyniki uzyskane z tych pomiarów ponownie potwierdzi
ły trafność teoretyczną^'.



Tabela 2
Relatywna ważność 5 WYMIARÓW SERVQUAL

Oznacza liczbę punktów przydzielonych (w ramach 100)

WYMIAR Telefony Ubezpieczenia
I

Ubezpieczenia
II

Bank
I

Bank
П

Wszystkie

Konkretyzacja 12 10 11 11 11 11
Niezawodność 34 33 29 31 32 32
Reakcja 24 22 23 23 22 23
Fachowość (pewność) 17 19 20 20 19 19
Empatia 16 16 18 17 16 17

Źródło: Parasuraman A.; Berry L.L; Zeithaml V.; Refinement and Reassessment of the SERVQUAL Scale. 
Journal of Retailing” 1991, vol. 67, nr 4, s. 431.

Następnie trafność skali oceniano za pomocą dodatkowej analizy, która miała 
wykryć czy konstrukcja pomiaru była związana praktycznie z pomiarem teoretycz
nym odnoszącym się do zmiennych, roient -  respondent z każdej próby wskazywał 
w oddzielnycli pytaniacli:
• Czy miał jakieś problemy z usługami w danej firmie.
• Jeśli doświadczył, czy problem został rozwiązany w sposób dla niego satysfakcjo

nujący.
• Czy będzie polecał usługi... firmy znajomym, przyjaciołom.

Rezultaty badań przyniosły statystycznie ważne wyniki, dostarczając dodatkowe 
poparcie trafności nowej, zmienionej skali SERVQUAL.

Koncepcja rozwinęła się w latach 1985-1988, szczególnie luka 5 czyli usługi ocze
kiwane/usługi postrzegane. Zdefiniowano też jakość usług, którą tworzy zespół cech 
(zredukowano 10 determinant jakości usług do 5 WYMIARÓW) zapewniających 
satysfakcjonujące zaspokojenie potrzeb klientów (tab. 3).

Tabela 3
WYMIARY według metody SERVQUAL

Konkretyzacja usługi (tangibles) Urządzenia, sprzęt, wyposażenie, środki 
komunikacji, personel nadają cech realności

Niezawodność (reliability) Umiejętność przygotowania ushigi solidnie.
Szybkość obsługi (responsiveness) Rzetehiie, zgodnie z oczekiwaniami klienta 

szybkość działań i reakcji firmy
Fachowość / pewność (assurance) Wiedza merytoryczna pracownika, takt, oraz 

umiejętność zdobywania zaufania klientów
Empatia (empathy) Indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb

Źródło: Parasuraman A: Berry L.L; Zeithaml V.: SERVQUAL: A Multiple -  Item Scale for Measuring Consu
mer Preceptions of Service Quality. .Jurnal of Retailing” 1988, vol. 64, nr 1, s, 23

Autorzy testowali model w różnych firmach m.in. w bankowości, działach obsługi 
kart kredytowych, w usługach telefonicznych. Podano znaną formułę Q=P-E, która 
pozwalała na obliczenia w praktyce. Zastosowanie tego modelu w wielu pomiarach 
prz3miosło statystycznie ważne wyniki, a mianowicie wielkość pomiaru Q przekroczy
ła 0,70̂ 1

W następnych latach autorzy wprowadzili kolejne zmiany i uzupełnienia do swo
jej koncepcji. Rozszerzyli model w poszczególnych lukach o różne czynniki wewnętrz
ne, które wpływają na poziom jakości usług dostarczanych klientowi (rys. 8).



Rys. 8. Zasięg modelu jakości usług 

Źródło: GrapentineT: The history and future...̂ . 7.



Według autorów koncepcji na lukę 1 czyli na różnicę pomiędzy oczekiwaniami klien
ta a postrzeganiem tych oczekiwań przez zarządzających, mają wpływ 3 czynniki:

1. Orientacja badań marketingowych organizacji.
2. Komunikacja pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania.
3. Liczba poziomów zarządzania w organizacji^^.
Z badań marketingowych kierownictwo organizacji dowiaduje się o oczekiwaniach 

klientów. W konsekwencji jakość oraz rzetelność badań marketingowych prowadzo
nych przez organizację może mieć wpływ na wiedzę zarządzających. Zarządzający 
(ang. top managers) mogą nie posiadać wiedzy na temat rzeczywistych oczekiwań 
klientów i dlatego bardzo istotny jest bezpośredni kontakt z klientem, co pozwala 
przewidywać ich oczekiwania oraz postrzeganie dostarczanych usług. Jakość badań 
marketingowych prowadzonych przez organizacje może więc lukę pogłębiać lub 
zmniejszać. Fałszywe odczytanie oczekiwań klientów może być spowodowane nie
doskonałością przeprowadzonego badania (zły dobór próby, nieodpowiednia meto
da, nieprawidłowa analiza, niepoprawne wnioski analizy). Luka także może powstać, 
kiedy badania przeprowadzono poprawnie, ale kierownictwo firmy nie akceptuje 
ich, uznając, że wie lepiej czego klient oczekuje.

Dobra komunikacja pomiędzy prowadzącymi badania a zarządzającymi wpływa 
też na percepcję zarządzających na temat oczekiwań klientów. Istotna też w organi
zacji jest komunikacja pomiędzy pracownikami bezpośrednio pracującymi w usłu
gach a zarządzającymi.

Trzecim czynnikiem, który wpływa na lukę 1 jest liczba poziomów zarządzania. 
Między poziomami mogą istnieć bariery komunikacyjne i informacja o oczekiwa
niach klientów może docierać do top managers zniekształcona lub niepełna. Auto
rzy modelu stwierdzają, że im większa liczba poziomów pomiędzy zarządem głów
nym a personelem pracującym z klientem, tym większa będzie luka nr 1.

Komunikacja w organizacji jest tym trudniejsza im bardziej rozbudowana jest 
struktura organizacyjna, im więcej elementów składowych, czyli szczebli i departa
mentów. W takim układzie struktury występuje wielu pośredników i informacja może 
być zakłócona. Współcześnie wiele organizacji przechodzi do struktur spłaszczo
nych, aby w ten sposób uzyskać poprawę komunikacji i elastyczność^"*. Choć wielu 
ekspertów zgadza się, że przedsiębiorstwa mogą zazwyczaj fonkcjonować z mniej
szą liczbą szczebli zarządzania niż dotąd, to dla wielu organizacji równie korzystne 
mogą być inne typy struktur (np. struktury wysmukłe).

Otoczenie organizacji staje się coraz bardziej burzliwe, złożone i niepewne. W mia
rę wzrostu niepewności wzrasta ilość informacji, które organizacja musi przetworzyć. 
Jednocześnie przełomowe postępy w technice informacyjnej pozwalają na przetwa
rzanie większej ilości informacji w sposób coraz bardziej efektywny. Menedżerowie 
mają coraz większą świadomość tego, że owe wymagania i możliwości wpływają na 
kształt struktury organizacyjnej. Jedna z konsekwencji dotyczy rozpiętości zarzą
dzania i liczby szczebli w organizacji. Możliwe jest wykorzystanie wielu elementów 
projektu organizacji w celu zmniejszenia zapotrzebowania na przetworzone informa
cje, a także zwiększenie zdolności organizacji do przetwarzania informacji^ .̂ Jedną 
z możliwości jest tworzenie pionowych systemów informacji, czyli powiązań komuni
kacyjnych pomiędzy menedżerami i ich podwładnymi w celu zwiększenia zdolności 
przetwarzania informacji. Podobny efekt ma również tworzenie powiązań poziomych. 
Mogą być tworzone przy wykorzystaniu dowolnej techniki (np. role łącznika, zespoły 
zadaniowe, zespoły robocze, wydziały integrujące). Nadwyżka zasobów natomiast, czy 
tworzenie zadań wydzielonych ułatwia organizacji zmniejszenie zapotrzebowania na



przetwarzanie informacji. Decyzje dotyczące tych zagadnień organizacje podejmują 
indywidualnie, tworząc własne projekty struktur, maksymalizujące ich zdolność do 
przystosowania się do zmiennych warunków i zmieniającego się otoczenia.

Identyfikacja oczekiwań jest punktem wyjścia do opracowania przez dostawcę 
strategii, która powinna uwzględniać wszystkie cechy usług, które w opinii klientów 
decydują o ich jakości. Na tym etapie następuje przełożenie wyobrażeń zarządzają
cych firmą o oczekiwaniach klientów na konkretne cechy usług (standardy). Jeśli 
oceniono prawidłowo oczekiwania klientów, to problem, jaki może się pojawić na 
tym etapie, wynika często z niewłaściwego przełożenia zidentyfikowanych oczeki
wań klientów na cechy usług. Sytuację taką nazwano luką 2. Na wielkość luki 2 (czyli 
różnicy pomiędzy postrzeganiem zarządzających potrzeb klientów a specyfikacją 
jakości usług) mogą mieć wpływ:

1. Zobowiązanie zarządzających do jakości usług.
2. Ustalenie celu.
3. Standaryzacja zadań.
4. Postrzeganie elastyczności.
Czasem zobowiązania zarządzających są niezgodne z rzeczywistością. Reakcja 

następuje tylko wtedy, kiedy klienci składają skargi, ale jest to raczej na krótką metę, 
ponieważ dla kierownictwa inne względy, np. redukcja kosztów jest ważniejsza.

Firmy, które odnoszą sukcesy w dostarczaniu usług wysokiej jakości (American 
Express, McDonalds) zbudowały formalne cele odnośnie do jakości usług. Pozwoli
ło to na wyznaczenie konkretnych działań, które miały podnieść jakość dostarcza
nych usług. Standaryzacja zadań może w ogromnym zakresie wpływać na lukę 2. Im 
bardziej zadanie może być znormalizowane tym mniejsza będzie luka. Powoduje to 
równocześnie zdefiniowanie przez organizację czym jest jakość usług i w jaki spo
sób organizacja będzie dostarczać klientom usługi wysokiej jakości.

Terry Grapentine analizuje przykład fast food industry, który jest lepszy od in
nych dzięki ustalonym standardom i zrutynizowaniu dostarczanych usług. Autor 
ten cj^uje też za Theodorem Levittem, że standaryzacja lub industrializacja usług 
może przybierać trzy formy:

1. Substytucji (zastępowanie) technologią osobistych kontaktów i ludzkiego 
wysiłku.

2. Ulepszenia metod pracy (z wykorzystaniem najnowszych technologii kompu
terowych).

3. Lub kombinację tych metod̂ ®.
W skrócie chodzi więc o to, że im bardziej zadanie może być wykonane zgodnie 

ze standardem, tym mniejsza będzie luka 2. Jeśli zarządzający są świadomi, że ist
nieje konieczność pewnej elastyczności w odniesieniu do potrzeb klienta, tym więk
sze są szanse, że działania firmy będą właściwe w tym kierunku.

Luka 3 to szczególnie ważne zagrożenie dla pozytywnej oceny jakości usługi przez 
klienta. Wynika ona z faktu, że usługi są świadczone przez różnych pracowników 
firmy usługowej na rzecz bardzo licznego grona klientów. Konkretny proces usłu
gowy to różne interakcje zachodzące pomiędzy uczestnikami tego procesu. Luka 3 
czasem określana jako luka w dostarczaniu usług następuje wtedy, kiedy pracowni
cy nie są zdolni lub nie chcą wykonać usługi na żądanym poziomie. V. Zeithaml i in. 
podaje następujące przykłady wpływające na tę lukę.



Tabela 4

Czynniki wpływające na lukę 3

Praca zespołowa Stopień zobowiązania pracownika oraz jego 
zaangażowanie________________________

Dopasowanie pracownika do zawodu Zdolność pracownika do wykonania zadania
Dopasowanie technologii Dopasowanie narzędzi i technologii do wykonania 

zadania
Postrzeganie kontroli Stopień odpowiedzialności pracownika za wykonaną 

pracę_______________________________________
System kontroli Zakres w jakim pracownicy są oceniani za to co robią- 

nie tylko za wydajność__________________________
Rola konfliktu Dostrzeganie konfliktu pomiędzy oczekiwaniami 

klienta i oczekiwaniami organizacji (np. zadanie jest 
zbyt wygórowane)____________________________

Dwuznaczność Klarowne widzenie jedności celów oraz oczekiwań (np. 
pracownicy nie posiadają niezbędnych informacji aby 
wykonać zadanie poprawnie)_____________________

Źródło: V. Zeithaml; A. Parasuraman; L. Berry: Delivering Quality Service -  balancing customer perceptions 
and expectations. New York 1990, The Free Press.

Generalnie chodzi о to, że w wielu firmach usługowych standardy jakości opisa
ne w strategii firmy nie są zachowane w procesie świadczenia usług na rzecz kon
kretnych klientów. Przykładów można wymieniać wiele z codziennych obserwacji. 
Mogą one dotyczyć np. standardu czasu świadczenia usług. Nie przestrzega się w 
placówkach usługowych czasu otwierania i zamykania, terminu wykonania usługi. 
Klienci muszą czekać, ponieważ pracownicy obsługi zajęci są innymi, często prywat
nymi sprawami. Strategia marketingowa firmy nawet jeśli dobrze rozpoznaje ocze
kiwania klientów nie gwarantuje, że ocena jakości usług wypadnie pozytywnie. 
Wszystko musi być powiązane z umiejętnościami, motywacjami, zachowaniami, pre
dyspozycjami pracowników.

Luka 4 to różnica między usługą dostarczoną a zewnętrzną komunikacją. Komu
nikacja horyzontalna i tendencje do zawyżania obietnic także mogą mieć wpływ na 
lukę 4. Komunikacja horyzontalna odnosi się do komunikacji pomiędzy jednostka
mi organizacyjnymi. Usługi można reklamować po dokładnym zbadaniu potrzeb klien
tów oraz możliwości ich zaspokojenia. Obiecanie konkretnej usługi podnosi oczeki
wania klienta, których firma może nie być w stanie spełnić. Autorzy zalecają solidne 
badanie całej organizacji przed podjęciem kompani marketingowej. Spełnienie ocze
kiwań klientów i uzyskanie pozytywnej oceny oferowanych i dostarczanych usług 
wymaga ciągłego podejmowania wysiłków mających na celu niedopuszczenie do 
pojawienia się tych luk. Firmy powinny dysponować sprawnym systemem informa
cji marketingowej, umożliwiającym gromadzenie informacji o oczekiwaniach klien
tów. Ważnym elementem tego systemu powinny być informacje pozyskiwane od 
pracowników bezpośrednio związanych z obsługą klientów. Istotna jest też analiza 
zebranych danych, która umożliwi zarządzającym modyfikacje usług lub ich całko
witą zmianę.



2.3. STREFA TOLERANCJI

We wczesnych latach dziewięćdziesiątych autorzy kontynuują pracę i rozwijają 
koncepcję jakości usług o dalsze elementy, a mianowicie wprowadzają tak zwaną 
strefę tolerancji. Strefą tolerancji jest przestrzeń pomiędzy adekwatnym (odpowied
nim) poziomem usług a poziomem usług pożądanym przez klienta^ .̂

Za przykład może posłużyć usługa bankowa. Klient, który chce wybrać pienią
dze (zrealizować czek) określi pożądany poziom usługi w odniesieniu do czasu ocze
kiwania na realizację tej usługi. Idealny czas oczekiwania wynosi O (zero). Przecięt
ny klient może nie chcieć czekać dłużej jak 10 minut, czyli do 10 minut oczekiwania 
jest dla klienta odpowiednim czasem usługi. Różnica pomiędzy O (zero) czasu ocze
kiwania a 10-cioma minutami jest strefą tolerancji.

Wśród czynników wpływających na oczekiwania klientów autorzy wymieniają;
• Potrzeby osobiste warunkujące zasadniczo dobre fizyczne lub psychiczne po

czucie klienta.
• Postrzeganie usług alternatywnych odnosi się do poziomu percepcji klienta na 

temat usług dostarczanych przez inne firmy, które mogą lepiej spełnić jego ocze
kiwania.

• Postrzeganie własnej roli w usługach, czyli percepcja klienta na temat ich wła
snego wpływu na poziom usług, które otrzymują.

• Na strefę tolerancji mają również wpływ np. czynniki sytuacyjne, na które do
stawca usług nie ma żadnego wpływu (zła pogoda, katastrofy itp.).

• Przeszłe doświadczenia -  czyli wcześniejsze doświadczenia klienta z danymi usłu
gami.

• Wyraźne obietnice usług -  zapewnienia o jakości, na którą klient może liczyć, np. 
reklama banku mówiąca, źe klient nie będzie czekał na usługę dłużej niż 7 mi- 
nut̂ ®.
Ten nowy model (Rys. 9) jest oparty na dwóch twierdzeniach:
1. roient ocenia wykonanie usługi w oparciu o dwa standardy: co postrzega i czy 

sądzi, że jest to do zaakceptowania?
2. Strefa tolerancji rozdziela pożądane usługi od usług adekwatnych.
W artykule Understanding customer expectation o f service quality^ autorzy do

starczają więcej informacji na temat oczekiwań klientów, których zrozumienie jest 
kluczem do zapewnienia doskonałych usług. Już na samym wstępie badacze stawia
ją pytanie, na które będą usiłowali odpowiedzieć, prowadząc badania za pomocą zo
gniskowanych wywiadów grupowych wśród klientów sześciu sektorów usług (ubez
pieczenia samochodowe i zdrowotne, wypożyczalni samochodów, firm naprawczych, 
hoteli, agencji handlu nieruchomościami). Pytania główne dotyczyły następujących 
zagadnień:

-  Jaka jest natura oczekiwań klientów? Czy istnieją różne typy oczekiwań?
-  Jak stabilne są oczekiwania? Czy zmieniają się z upływem czasu? Czy są róż

ne w zależności od sektora usług i w zależności od typu klientów?
-  Jak firmy mogą kierować oczekiwaniami, aby zwiększać (polepszać) percep

cję usług?
-  Co mogą (powinny) firmy robić, aby przewyższać oczekiwania klientów?̂ ®. 
Mimo iż spodziewano się, że oczekiwania mogą różnić się w zależności od grup

klientów, wyniki wykazały minimalne różnice. Dla klientów różnych rodzajów usług



Rys. 9. Natura i czynniki wpływające na oczekiwania klientów w odniesieniu do usług

Zrodlo: Grapentine T: The history and future of Service Quality Assessment; Connecting customer needs 
and expectation to business process. „Marketing Research”. Winterl998/Spring 1999, s. 9.

najważniejsze oczekiwania okazały się zbieżne, np. oczekiwano kompetencji, zaufa
nia, dobrego wykonania usług, wywiązywania się z obietnic, bezpieczeństwa. W skró
cie, klienci oczekiwali solidnego wykonania usług a nie pustych obietnic.

Jak już wcześniej wspomniano, oczekiwania usług mogą być zaszeregowane do 
5 ogólnych zespołów cech (WYMIARÓW): niezawodność, konkretyzacja, reakcja, 
fachowość i empatia. Niezawodność związana jest w dużej mierze z wynikiem usług, 
podczas gdy pozostałe koncentrują się raczej na procesie nslwg. Pomimo że nieza
wodność w poprzednich badaniach A. Parasuramana, V. Zeithaml i L. Berry’ego 
uznawana była za najważniejsze krj^erium w ocenie jakości usług, to w badaniach 
prezentowanych aktualnie, najważniejsze są kryteria, które pozwalają spełnić ocze
kiwania klientów, czyli zespół kryteriów należących do atrybutów procesu'’*.

Dalsze ustalenia badaczy sugerują, że oczekiwania klientów usług mają dwa po
ziomy; pożądany i adekwatny. Pożądany poziom usług, to usługi, które klient ma 
nadzieję otrzymać. Jest to połączenie tego, w co klient wierzy „że może być” i „po
winno być”. Adekwatny poziom usług to poziom, który dla klienta jest do zaakcepto
wania. W części jest on oparty na ocenie tego, czym usługi będą, czyli przewidywa
nych przez klienta usług^ .̂ Autorzy ponownie definiują „strefę tolerancji”, która roz
dziela pożądany poziom usług od adekwatnego.
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Rys. 10. Poziom oczekiwanych usług
ŻrocHo: Parasuraman A. ;Berry LL; Zeithaml V.A.: Understanding Customer Expectation of Service. „Sloan 
Management Review”, Spring 1991, s. 42.

Strefa tolerancji może być różna w zależności od typu klientów, sytuacji itp. Ю1епс1 
uznają niezawodność jako zasadniczą dla usług i skłonni są mieć wyższe oczekiwania 
z tym związane. Dlatego strefa tolerancji dla niezawodności usług wydaje się być mniej
sza, a pożądany i adekwatny poziom usług wyższy. Prezentuje to kolejny rysunek 11.

Rys. 11. Strefa tolerancji dla kryteriów wyniku i procesu uskig
Źródło; Parasuraman A.; Berry LL; Zeithaml V. A.: Understanding Customer Expectation of Service. „Sloan 
Management Review”, Spring 1991, s. 43.

Taki obraz graficzny ilustruje hipotezę autorów, która mówi, że możliwości firm 
w przewyższaniu oczekiwań klientów są większe w obrębie kryteriów procesu niż 
w obrębie kryteriów wyniku. Wiele różnycłi czynników ma wpływ na pozycję i wiel
kość strefy tolerancji rozdzielającej pożądany i adekwatny poziom usług (doświad
czenia, usługi alternatywne, czynniki sytuacyjne itp.). Rozpoznanie dwóch pozio
mów oraz dynamicznej natury oczekiwań klientów, a także zrozumienie czynników 
powodujących te oczekiwania, powinno pomóc zarządzającym w zamknięciu luki 
pomiędzy oczekiwaniami a percepcją lub nawet przewyższać oczekiwania.

Bardzo istotną sprawą jest budowa związku pomiędzy firmą a klientem. Związek 
taki dostarcza czynników, które pomogą poszerzyć strefę tolerancji. Są to np. czyn
niki zaufania, komunikacji. Ważne jest więc, aby;

-  klient miał dostęp do usług kiedy jego potrzeby wzrastają,
-  wiedział z kim może się kontaktować,
-  komunikacja była inicjowana obustronnie (tzn. z inicjatywy firmy też).



-  klient nie był anonimowy (firma powinna wykazać znajomość jego potrzeb 
i preferencji),

-  klient był rozpoznawalny przez personel,
-  dostawca był chętny do przygotowania dobrycłi usług^-l
Przeprowadzone badania jakości usług i interpretacja wyników nie jest łatwa, 

szczególnie jeśli uwzględni się, że oczekiwania klienta istnieją na dwóch poziomach, 
tj. pożądanym i adekwatnym. Firmy muszą dokonać pomiaru dwóch potencjalnych 
luk jakości usług: luki pomiędzy postrzeganymi usługami i adekwatnymi oraz luki 
pomiędzy postrzeganymi usługami i pożądanymi'*'*. Rysunek 12 ilustruje możliwo
ści działania firm w zależności od ooziomu oerceocii i oczekiwań klientów.

Konkurencja
Niekorzystna

(Percepcja spada poniżej 
odpowiedniego poziomu)

Niski

Adekwatoy

Przewaga
Konkurencyjna
(Percepcja spada 
w strefie tolerancji)

Strefa tolerancji

Związek 
z klientem

(Percepcja przewyższa 
pożądany poziom)

Wysoki

Pożądany

Rys. 12. Rezultaty percepcji klientów dotyczące przygotowania usług

Źródło: Parasuraman A. ;Berry L.L; Zeithaml V. A.; Understanding Customer Expectation of Service. „Sloan 
Management Review”, Spring 1991, s. 47.

Działania mogą być w strefie przewagi konkurencyjnej lub na poziomie nieko
rzystnej konkurencji, albo też tworzyć związek z klientem. Adekwatny poziom usług 
odzwierciedla minimalne przygotowanie oczekiwane przez klienta. Firmy, których 
jakość usług spada poniżej tego poziomu narażone są na niekorzystną konkurencję. 
Ю1еп1 może rozważać odejście lub usługi alternatywne innych firm. Firma musi 
przygotować usługi powyżej poziomu adekwatnego. Adekwatny poziom usług jest 
mniej stabilny, jak pożądany poziom usług i działania konkurencji (promocja lub 
wyższa jakość usług) mogą szybko przesunąć firmę w strefę konkurencji niekorzyst
nej.

Autorzy na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzają, że tylko prawdziwy 
związek z klientem może zapewnić firmie przewagę konkurencyjną poprzez zdoby
cie i podtrzymywanie zaufania klienta. W tym celu firma musi nie tylko przekraczać 
adekwatny poziom usług, ale też pożądany.

Kolejna rozprawa autorów"*̂  prezentuje operacyjną definicję koncepcji strefy to
lerancji, do której odnoszą się jako do „formatu trzech kolumn”. Kalkulacja strefy 
tolerancji jest prosta i polega na obliczeniu różnicy pomiędzy oceną pożądanego 
poziomu usług, a minimalnego (dopuszczalnego) poziomu usług.



Formularz badania wygląda następująco:
Pragniemy dowiedzieć się Państwa opinii na temat usług dostarczanych a odnoszących
się do Państwa oczekiwań. Proszę pomyśleć o dwóch różnych poziomach oczekiwań jak 
poniżej przedstawiono:
MINIMALNY POZIOM USŁUG -  minimalny poziom usług, który uważasz za odpowiedni 
(do zaakceptowania).
POŻĄDANY POZIOM USŁUG -  poziom usług, który wierzysz że może lub powinien być 
dostarczony.
Dla każdego twierdzenia proszę określić; a) Pana(i) minimalny poziom usług zakreślając 
jeden z numerów w pierwszej kolumnie, b) Pana(i) pożądany poziom usług zakreślając je
den z numerów w drugiej kolumni, e c) Postrzegany przez Pana(ą) poziom usług w.......
zakreślając jeden z numerów w trzeciej kolumnie.

Jeśli chodzi o.

1. Szybkość
dostarczania usług...

Mój minimalny 
poziom usług jest:

Niski Wysoki
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mój pożądany 
poziom usług jest:

Niski Wysoki
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moje ocena wykonania 
usługi

przez.........................
jest:

Brak
Niska Wysoka Opinii

Rys. 13. Format „trzech kolumn”

Autorzy wykazują użyteczność takiego modelu w badaniacłi praktycznych. Stre
fa tolerancji pozwala zarządzającym na podejmowanie decyzji diagnostycznych przez 
porównanie wyników pomiarów.

2.4. JAKOŚĆ USŁUG A INTENCJE ZACHOWAŃ

W latach 1994-1996 autorzy dokonali przeglądu i analizy literatury dotyczącej 
relacji pomiędzy jakością usług, zyskiem i praktycznym sprawdzeniem relacji jaka 
zachodzi w zachowaniach i intencjach klienta a jakością usług. Z literatury przed
miotu wynika, iż firmy oferujące znakomite usługi osiągają wyższe niż normalne 
zyskî ®. Biorąc za podstawę zarówno teorie, jak i wyniki praktyczne V. Zeithaml, L Berry, 
A. Parasuraman zaproponowali kolejną koncepcję, a mianowicie „The behavioral and 
financial consequences of service quality” i koncentrują się na indywidualnym po
ziomie zachowań jako konsekwencji związanych z jakością usług. Graficzny model 
pokazano na rys. 14.

Zaprezentowany na rys. 14 model z lewej strony rozpoczyna się od oceny jakości 
usług dokonywanej przez klienta. Kiedy jakość jest lepsza (wysoka) intencje klienta 
są życzliwe, co wzmacnia powiązania klienta z firmą. Kiedy jednak ocena jakości jest 
gorsza, intencje klienta są nieżyczliwe a związek z firmą będzie słaby. Intencje za
chowań mogą służyć jako wskaźniki sygnalizujące, czy klient pozostanie z firmą 
czy odejdzie. Odejście klienta oznacza dla firmy koszty związane z pozyskaniem 
nowego (reklama, promocyjne ceny). Ponadto, nowi klienci często nie przynoszą 
przez długi okres zysków (np. w firmach ubezpieczeniowych).

Autorzy modelu przeprowadzili wiele badań na temat związku pomiędzy jako
ścią usług i intencjami zachowań i odkryli istnienie pozytywnej i ważnej zależności
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Rys. 14. Intencje zachowań i finansowe konsekwencje jakości usług
Źródło: Zeithaml, Berry, Parasuraman: The behavioral consequences of service quality. .Journal of Marke
ting" 1996, vol. 60 s. 33.
Unie wykropkowane na rysunku wskazują wcześniejsze ustalenia (teoria i praktyka), na których posiłkowały 
się obecne konstrukcje (Zeithaml, Berry, Parasuraman). Badania poprzednie dotyczyły jednak głównie kon
sekwencji finansowych jakości usług.

pomiędzy postrzeganą przez klientów jakością usług a ich chęcią rekomendowania 
firmy innym. Potwierdzało to ustalenia innych badaczy^^, którzy wcześniej sygnali
zowali mocną korelację pomiędzy jakością usług, a rekomendowaniem firmy, czy 
uniwersytetu. Klient postrzegający przygotowanie usług jako gorsze, jest bardziej 
skłonny wykazywać zachowania sygnalizujące opuszczenie firmy lub zmniejszenie 
swego udziału w kontaktach i interesach z daną firmą. Takie zachowania obejmują 
też skargi, wypowiadanie negatywnych opinii do przyjaciół i wewnętrznych agencji 
oraz w konsekwencji przejście do firmy konkurencyjnej.

Chociaż lepsze usługi zapewniają życzliwe zachowania i redukują prawdopodo
bieństwo nieżyczliwych, to zagadnieniem ważnym i nierozwiązanym jest poziom ja
kości usług, który firmy muszą zachować, aby móc mieć pożądany wpływ na zacłio- 
wania klientów. V. Zeithaml, L Berry, A. Parasuraman przeprowadzili własne bada
nia intencji (zob. tab. 5).

Tabela 5
Intencje zachowań

Lojalność Siła zależności, związki pomiędzy klientem a dostawcą usług 
i prawdopodobieństwo, że będzie w przyszłości nadal współpracował

Przejście Przejście do konkurencji - poziom, w którym klient będzie chciał 
przejść do konkurencji

Wyższe opłaty Prawdopodobieństwo, że mimo wyższej ceny, klient jest gotowy 
pozostać

Zewnętrzna
odpowiedzialność

Prawdopodobieństwo, że klient będzie narzekać i zmieni firmę jeśli 
doświadczy problemów z usługą

Wewnętrzna
odpowiedzialność

Tendencja, że klient złoży skargę do osoby dostarczającej usługę 
jeżeli doświadczy problemów z usługą

Źródło: Zeithaml, Berry, Parasuraman: The behavioral consequences of service quality. ,Journal of Marke
ting” 1996, vol. 60 s. 33.



Używając modelu strefy tolerancji autorzy postawili dwie hipotezy:
Hipoteza 1: Związek jakości usług -  intencji zachowań jest:
• pozytywny (negatywny) dla życzliwych (nieżyczliwych) intencji,
• posiada różne nachylenie poniżej lub powyżej strefy tolerancji (go) dotyczącej. 
Hipoteza 2: Życzliwe (nieżyczliwe) intencje zachowań są;

a) najwyższe (najniższe) wśród klientów, którzy nie doświadczyli problemów 
z usługami,

b) następne najwyższe (najniższe) dla klientów, którzy doświadczyli problemów 
ale zostały one rozwiązane,

c) najniższe (najwyższe) wśród klientów doświadczających problemów z usługa
mi, które nie zostały rozwiązane^*.

Schemat graficzny postawionych hipotez przedstawia się następująco:

Przygotowanie 
adekwatnych 

i pożądanych ushig

Jakość Usług Intencje Zachowań

Postrzeganie
przygotowania

usług

Doświadczanie problemów 
i rozwiązania

Doświadczany
Problem?

Rozwiązany
Problem

Nie

H,

Wysoki życzliwe
•  Wyrazame pozytywnych opmii
•  Rekomendowanie firmy innym
• Pozostanie lojalnym
• Zwiększenie wydatków firniy
•  Płacenie ceny premii...

Średni

Niski

Wysoki Nieżyczliwe
•  Wyrażanie negatywnych opmii
•  Przejście do konkurencji
•  Skargi do wewnętrznych agencji
•  Zmniejszenie interesów z firmą

Średni

Niski

Rys. 15. Hipotetyczny efekt jakości usług a intencje zachowań
Źródło: Zeithaml V., Berry L, Parasuraman A.: The behavioral consequences of service quality. Journal of 
Marketing” 1996 vol. 60, s. 36.

Praktyczne testy tych hipotez przeprowadzone były w środowisku biznesu. Za 
pomocą kwestionariusza badani byli klienci przedsiębiorstwa komputerowego, firm 
ubezpieczeniowych oraz sieci detalistów. Uzyskane rezultaty były różne w zależno
ści od typu przedsiębiorstwa. Kiedy jednak połączono wszystkie dane okazało się, 
że związek jakości i intencji dla lojalności i przejścia jest poniżej, ale pozostaje nie
zmieniony powyżej strefy tolerancji. Oznacza to, że przewyższanie adekwatnych usług 
może zwiększać koszty (firmy pielęgnują lojalność klienta chcąc obniżyć tendencję 
przejścia do konkurencji).

Firmy, które pragną polepszyć usługi ponad pożądany poziom powinny to robić 
ostrożnie i rozważyć efekty^ość kosztów, ponieważ dodawanie wydatków z tym 
związanych (np. do ceny, zmiana premii) może nie być najlepszą opcją. Udoskonale
nie powinno być zawsze zgodne z oczekiwaniami klientów, którzy nie chcą płacić 
zbyt wysokiej ceny za jakość usług-"*̂ .



Tabela 6
Intencje zachowań respondentów związane z doświadczanymi problemami w procesie świadczenia usług

Wyniki dla klientów doświadczających:

Intencje zachowań Ushigi bez 
problemów 
Grupa 1 n=2153

Problem z ushigami 
któiy został rozwiązany 
Grupa 2 n=455_______

Problemy z usługami 
nie rozwiązane 
Grupa 3 n=346______

Lojalność 5,47 5,01 4,11
Przejście 3,35 4,00 4,49
Wysokie opłaty 3,76 3,63 3,11
Wewnętrzna odpowiedzialność 3,70 3,95 4,43

Źródło: Zeithaml V.. Berry L, Parasuraman A.: ТЪе behavioral consequences of service quality. Journal of 
Marketing" 1996 vol. 60, s. 43.

Badania potwierdzają pozytywnie drugą z hipotez, która zakładała, że Idienci Ictórzy 
nie napotykają na problemy z usługami będą mieć jak najlepsze intencje zachowań.

Model zaproponowany i przetestowany przez autorów potwierdza wstępne zało
żenia dotyczące związku intencji zachowań i jakości usług, ale wymaga dalszych 
testów, które pozwoliłyby na lepsze zrozumienie konsekwencji wynikających z tego 
związku. Nie jest to zadanie proste dla indywidualnej firmy, ponieważ związek ten 
jest kompleksowy i występują w nim wielorakie zależności.

2.5. SYSTEM INFORMAai JAKOŚCI USŁUG (SQIS)

W 1997 r. L. Berry i A. Parasuraman ogłosili kolejny artykuł Listening to the 
Customer- The Concept o f a Service -  Quality Information System. Praca ta scala 
wszystkie teoretyczne i praktyczne wyniki badań zachęcając organizacje do pomia
rów jakości usług w różnych obszarach działania i z wielu perspektj^. Teza główna 
artykułu głosi, że aby poprawić jakość, firmy muszą używać różnorodnych podejść 
badawczych wśród różnych grup klientów, aby uzyskać pewność, że (firmy) słyszą, 
co ich klienci mówią i organizacje mają reagować na sugestie klientów^”.

System informacji jakości usług z użyciem różnorodnych podejść wspomaga po
dejmowanie decyzji. Firmy muszą wybrać odpowiednie podejście Ijadawcze w zależ
ności od strategii usług oraz własnych potrzeb informacyjnych. Główne korzyści 
efektywnego systemu informacji jakości usług (ang. Service Quality Information 
System SQIS)\

-  zachęca i umożliwia zarządzającym branie pod uwagę „głosu klientów” w po
dejmowaniu decyzji,

-  odkrywa priorytety klientów,
-  identyfikuje priorytety poprawy jakości usług i kieruje tam odpowiednie zasoby,
-  pozwala na ciągłe porównania własnych usług z przygotowaniem konkurencji,
-  ujawnia zderzenie jakości usług z inicjatywami i inwestycjami,
-  oferuje dane dotyczące przygotowania doskonałych usług i korekty złych usług‘̂ .
Efektywny system informacji dotyczący jakości usług musi być procesem trwa

łym, czyli prowadzonym ciągle poprzez badanie klientów, konkurencji, pracowni
ków. W badaniach mogą być stosowane 4 podejścia:
• badanie transakcji,
• badanie skarg, komentarzy, wniosków, opinii,



• badanie rynku globalnego,
• badanie pracowników.

Badanie transakcji może dotyczyć poziomu satysfakcji klientów z dostarczanych 
usług. Celem będzie uzyskanie informacji na temat aktualnie dostarczanych usług 
i powinno obejmować aktualnych klientów i ich ostatnie wrażenia.

Badanie skarg, komentarzy, wniosków, opinii powinno odbywać się w sposób 
ciągły, który pozwala na identyfikowanie usterek i podejmowanie działań poprawia
jących jakość. Analiza tego typu częściowo pozwala poznać obraz usług ponieważ 
klienci często nie składają skarg, mimo że są z usług niezadowoleni.

Badanie rynku globalnego obejmuje badanie zewnętrznych klientów, klientów 
konkurencji i dotyczy ogólnej oceny usług. Pozwala na porównanie własnych usług 
z usługami konkurencji, a także zidentyfikowanie usług wymagających poprawy.

Badanie pracowników koncentruje się na usługach przez nich dostarczanych oraz 
jakości życia zawodowego. Pozwala rozpoznać postawy i zachowania pracowników 
oraz wykrywać przyczyny takiego lub innego przygotowania usług.

Te cztery metody mają charakter podstawowy i składają się na każdy system 
informacji na temat jakości usług w organizacji. Autorzy podają 5 dodatkowych wska
zówek, które pozwolą na efektywny rozwój systemu informacji:

-  badanie oczekiwań z użyciem koncepcji strefy tolerancji (pożądane usługi, 
adelcwatne oraz postrzegane),

-  położenie nacisku na jakość informacji (generowanie odpowiednich informa
cji, precyzyjnych, wiarygodnych, zrozumiałych),

-  branie pod uwagę nawet niskiego odsetka niezadowolonych z usług,
-  powiązanie wykonania (wywiązania się) usług z rezultatami ekonomicznymi,
-  włączenie w proces każdego pracownika (muszą mieć informacje na temat 

oczekiwanych efektów działań)^ .̂

Autorzy, podobnie jak w poprzednich pracach, dowodzą niezbędności pomiaru 
oczekiwań klientów, argumentując, że sam pomiar percepcji jakości usług jest nie
wystarczający do prawidłowej interpretacji wyników. Jeśli przykładowo firma mie
rzy tylko percepcję jakości usług używając skali 9-punktowej, a przeciętny wynik 
pomiaru wykazuje 7,3 trudno powiedzieć, co to oznacza. Czy wynik ten jest dobry, 
jak może być zinterpretowany? Bez wiedzy na temat oczekiwań klientów są to bar
dzo trudne kwestie do rozstrzygnięcia. Dlatego, zdaniem autorów, niezbędne jest 
zastosowanie pomiaru oczekiwań oraz pomiaru percepcji z uwzględnieniem strefy 
tolerancji.

Badacze prezentują wyniki własnych badań przeprowadzonych wśród klientów fir
my komputerowej, gdzie pomiary dokonano na dwóch poziomach oczekiwań: pożąda
ny poziom usług (poziom, który klient uważa, że powinien lub może być dostarczony) 
i adekwatny poziom usług (to jest minimalny poziom usług akceptowany przez klienta). 
Wyniki oceny graficznie zaprezentowano na rys. 16.

Przygotowanie usług jest doskonałe jeśli punktacja percepcji przekracza strefę 
tolerancji, akceptowane jeśli percepcja jest w strefie tolerancji i nieakceptowane je
śli percepcja jest poniżej strefy tolerancji.

Porównując dane tylko z pomiaru percepcji z danymi łączącymi percepcje-ocze- 
kiwania można jasno wykazać wartość diagnostyczną pomiaru oczekiwań klientów. 
Przeprowadzając takie badanie, chociaż droższe i bardziej skomplikowane zarzą
dzający otrzymują więcej informacji na temat jakości usług i oczekiwań klientów, 
mogą też lepiej interpretować wyniki pomiaru percepcji.
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Rys. 16. Ocena jakości usług w firmie komputerowej

Źródło; Berry L; Parasuraman A; IJstening to the Customer -  the Concept of Service -  Quality Information 
System. ..Sloan Management”. Spring 1997 s. 69.

Wyniki oceny: niezawodność (reliability), reakcja (responsiveness), fachowość (assu
rance), empatia (empathy), konkretyzacja (tangibles).
• kropka oznacza postrzegane usługi
□  kwadraty oznaczają strefę tolerancji, przy czym górna granica oznacza pożądany poziom

usług, a dolna adekwatny poziom

Informacje tworzące „system informacji jakości usług” muszą być precyzyjne, 
przydatne, tzn. dotyczyć priorytetów usług dla poszczególnycłi typów klientów, aby 
możliwe było podejmowanie inicjatyw, które spowodują pozytywne zmiany i udo
skonalenie usług. Efektywny system informacji jakości usług prezentuje ponadto 
informację dynamiczną, czyli umożliwia analizę porównawczą, wykrywanie trendów. 
Jakość informacji jest też zdeterminowana poziomem zrozumienia. System powi
nien być przyjazny dla użytkowników, zaprojektowany w sposób jasny i umożliwiają
cy ilustrację danycłi w formie zrozumiałej dla wszystkicłi.

Budowa efektywnego systemu jest procesem ciągłym i wymaga stałej analizy 
zarówno uzyskanych informacji, jak i oceny przydatności tych informacji dla zamie
rzonego celu. System informacji jakości usług powinien uwzględniać wkład w przy
gotowanie usług w połączeniu z rezultatami ekonomicznymi. Będzie to miało pozy
tywny wpływ na postawę pracowników.

Kolejnym istotnym elementem systemu informacji jakości usług jest badanie in
tencji zachowań klientów, które umożliwia monitorowanie zmian w przygotowaniu 
i dostarczaniu usług. Będzie ono miało wpływ na postawy pracowników i system 
motywacji, ponieważ uwidoczni skutki niedociągnięć oraz pozwoli na analizę i wpro
wadzenie niezbędnych zmian w obszarach tego wymagających.

Wcześniejsze badania autorów udowodniły silny związek pomiędzy jakością usługi 
a lojalnością, oraz prawdopodobieństwem odejścia klienta.
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Rys. 17. Związek pomiędzy jakością usług a intencjami klientów firmy komputerowej

Źródło: Berry LL.; Parasuraman A.: Lifftening to the Customer -  The Concept of a Service Quality hifortna- 
tion System. „Sloan Management Review’YSpring 1997, s. 75.

Klienci, których percepcja usług była poniżej strefy tolerancji, wykazywali mniej
szą lojalność wobec firmy i byli bardziej skłonni odejść do konkurencji niż klienci, 
których percepcja przekraczała strefę tolerancji. Wykazywali oni nawet chęć ponie
sienia wyższych opłat za lepsze usługi, szczególnie, jeśli percepcja usług wzrastała 
z poziomu nieodpowiednich do pożądanych.

System informacji jakości usług może przynosić korzyści tylko pod warunkiem, 
że jest praktycznie wykorzystywany w podejmowaniu decyzji. Musi też stanowić 
łańcuch komunikacji, czyli o badaniach i wynikach powinni być informowani wszy
scy pracownicy, ponieważ biorą oni udział w podejmowaniu decyzji na co dzień (np. 
pracownicy pracujący bezpośrednio z klientem).

Poprzez rozbudowę koncepcji autorzy dostarczają zarządzającym sugestii, jak 
zintegrować pomysły w program jakości usług.

2.6. KONTROWERSJE WOKÓŁ SERVQUAL

Metoda SERVQUAL jest szeroko wykorzystywana w wielu badaniach, ale rów
nież szeroko krytykowana. Prowadzone są debaty na temat pomiarów jakości usług 
i efektywności tej metody. Wiele spornych kwestii dotyczy zagadnień koncepcyj
nych i operacyjnych.

Rezultaty badania kwestionariusza SERVQUAL są wykorzystywane do identyfi
kowania pozytywnych lub negatywnych luk w działalności firmy w obrębie 5 
MDVROW jakości usług. Luka pomiędzy oczekiwaniami i percepcją jest mierzona 
różnicą pomiędzy dwoma wynikami (P-E). Dla każdego respondenta jakość usług 
każdego WYMIARU jest kalkulowana następująco:



Ilj
z  Pij - Eij
i=l

SQj =
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Gdzie:
SQj- jakość usług w wymiarze j (np. w wymiarze empatia)
Eij -  oczekiwania dla pozycji i w wymiarze j (dla jednego twierdzenia w określonym 

wymiarze)
Pij -  percepcja wykonania pozycji i w wymiarze j
nj -  liczba pozycji w wymiarze j (liczba twierdzeń np. dla empatii wynosi 5)

Przeciętny wynik dla każdego WYMIARU jest kalkulowany dla wszystkich re
spondentów, a wynik ogólnej jakości usług jest kalkulowany poprzez 5 WYMIARÓW. 
Pozytywne wyniki ukazują lepsze niż oczekiwane usługi, podczas gdy negatywne 
wskazują na złą jakość. Wynik zero zakłada, że jakość jest satysfakcjonująca.

Późniejsza wersja instrumentu (1991) uwzględnia sekcję trzecią, która mierzy 
relatywną wartość pięciu podstawowych kryteriów -  WYMIARÓW jakości usług. 
Respondenci rozdzielają 100 punktów pomiędzy te cechy usług, które uważają za 
najważniejsze. Rozszerzenie kwestionariusza o tę część dało w praktyce ciekawe 
rezultaty. Okazało się, że znaczenie przydawane przez nabywców poszczególnym 
cechom usług jest podobne, niezależnie od branży usługowej. Największe znacze
nie dla wszystkich klientów miała niezawodność usługodawcy (średnio 32 punkty 
na 100). Atrybuty określane jako; szybka reakcja, fachowość i empatia zostały oce
nione odpowiednio na 23, 19 i 17 punktów. Wśród 5 WYMIARÓW modelu najniżej 
klienci ocenili znaczenie konkretyzacji, czyli materialnych aspektów świadczenia 
usług (średnio 11 punktów)'*'*.

W literaturze można spotkać wiele głosów krytycznych pod adresem metody 
SERVQUAL. Od lat toczy się dyskusja nad sposobami jej modyfikacji. Poszukuje się 
również innych metod oceny jakości usług. Wydaje się jednak, że debatom na temat 
najlepszej metody pomiaru jakości usług daleko do zamknięcia. Steward Robinson 
rzeczowo prezentuje sześć głównych obszarów zagadnień, co do których nie znale
ziono jak dotąd wspólnych uzgodnień: cel pomiaru jakości usług, definicja jakości, 
modele pomiaru jakości usług, wymiarowość jakości usług, zagadnienia związane 
z oczekiwaniami oraz format instrumentu'*'*.

1. Cel pomiaru jakości usług
J. Joseph Cronin i Steven A. Taylor wysuwają wątpliwości dotyczące przydatno

ści miary, będącej różnicą pomiędzy dwiema wielkościami. Używając do testów tego 
samego kwestionariusza, co twórcy metody SERVQUAL, dowodzą, że pomiar po
strzegania jest wystarczający do określenia jakości usług i za bardziej przydatne 
narzędzie pomiaru uznają SERVPERF (postrzeganie wykonania)'* .̂ Autorzy kładą 
nacisk na przewidywalną ważność wyniku, czyli na możliwość dostarczenia ścisłego 
wyniku pomiaru jakości usług. A. Parasuraman, V. Zeithaml i L. Berry akcentują 
raczej diagnostyczne możliwości, ponieważ pozwalają one identyfikować specyficz
ne przyczyny złej jakości.

R. Kenneth Teas podejmuje dyskusję odnośnie do zagadnień koncepcyjnych oraz 
różnych trudności operacyjnych przy stosowaniu podejścia „postrzeganie -  minus -  
oczekiwanie”. Zaproponował i praktycznie przetestował dwa alternatywne modele 
postrzeganej jakości i normowanej jakości. Konkluduje, że najlepszy jest model sza
cowania wykonania, w którym jakość usług mierzona była jako luka pomiędzy oce
nę postrzegania działania (wykonania) i idealną sumą cech'**’.



2. Definicja jakości
Generalnie istnieje zgoda, że jakość usług jest postawą lub globalną oceną na 

temat wyższości usługi, chociaż co do dokładnej natury tej postawy już nie ma zgo
dy. Niektórzy sugerują, że jej korzenie wyrastają z porównania oczekiwań i percep
cji wykonania (Parasuraman, Zeithaml, Berry), podczas gdy inni twierdzą, że wywo
dzi się z porównania wykonania z idealnym standardem (Teas) lub z samej percepcji 
wykonania (Cronin i Taylor).

Istnieje też zgoda, co do tego, że jakość jest różna od satysfakcji klienta, chociaż 
część autorów m.in. R. K. Teas uważa, że jakość usług jest tylko ogólną postawą 
i wiąże się ze specyfiką transakcji. Na pewno nie ma wspólnych uzgodnień, co do 
natury związku pomiędzy jakością usług i satysfakcją klienta i ciągle trwają dysku
sje wokół tego zagadnienia.

3. Modele pomiaru jakości usług
Wszyscy zgadzają się, że postrzeganie wykonania jest bardzo ważne w ocenie 

jakości usług. Debaty dotyczą roli oczekiwań i roli ważności cech w pomiarach jako
ści usług.

-  A. Parasuraman, V. Zeithaml i L .Berry twierdzą, że luka pomiędzy postrzega
niem wykonania a oczekiwaniami jest podstawą pomiaru jakości usług. Poparcia 
dostarcza literatura (Sasser i in. 1978; Grónroos 1982; Lehtinen i Lehtinen 1978; Le
wis i Booms 1983)'*̂ . Badania empiryczne przeprowadzone przez twórców metody 
SERVQUAL wydają się potwierdzać te tezy.

-  J. J. Cronin i S. A. Taylor dowodzą tymczasem, że pomiar działania jest wystar
czający do określenia jakości usług. Twierdzą oni nawet, że ich model SERVPERF 
posiada większą siłę przewidywania niż SERVQUAL. Każdy z wymienionych modeli 
był wielokrotnie testowany i mają one zarówno zwolenników, jak i przeciwników.

-  Oryginalna wersja SERVQUAL dokonuje prostego pomiaru oczekiwań i per
cepcji i nie mierzy ważności różnych cech. A. Parasuraman, V. Zeithaml, L. Berry 
wprowadzają w wersjach późniejszych pomiar ważności pięciu podstawowych kry
terióŵ ®. Trochę odmiennie zagadnienie potraktowali J. J. Cronin i S. A. Taylor, któ
rzy po serii testów empirycznych konkludują, że skala ważności redukuje siłę prze
widywania instrumentu. Inni natomiast prowadząc podobne badania dochodzą do 
wniosków odwrotnych.

4. WYMIARY jakości usług
Poszczególni badacze dostrzegają też często różną niż zakłada metoda SERVQUAL 

liczbę podstawowych WYMIARÓW, którymi posługują się klienci oceniając usługi. 
Liczba WYMIARÓW jakości usług zależy od kontekstu usług. Dla różnych obsza
rów badań mogą wystąpić różne WYMIARY. Niektórzy nawet argumentują, że po
winny być budowane różne narzędzia dla różnych kategorii usług i standardowy 
instrument pomiaru nie znajduje zastosowania.

Zagadnienia WYMIARÓW modelu SERVQUAL potraktowane zostały przez ba
daczy bardzo różnie, począwszy od zarzutu, że są niepoprawne, zbyt wąskie, zbyt 
szerokie, kończąc na propozycjach zupełnie innych rozwiązań. Emin Babakus i Gre
gory Boiler wymieniają jedynie dwa wymiary^®, podczas gdy James M. Carman wska
zuje aż osiem takich kryteriów^. Zróżnicowanie to może wynikać z samej cechy 
badanej branży i określonego klienta.



5. Zagadnienia związane z oczekiwaniami
Uwzględnienie oczekiwań jako części pomiaru jakości usług wywołało kolejne 

dyskusje, które można zaklasyfikować do trzech grup zagadnień:
-  Definicja oczekiwań
Twórcy SERVQUAL definiowali oczekiwania różnie, tj. jako pożądanie, jako coś 

co usługodawca powinien oferować, jako normatywne oczekiwania, idealny stan
dard, coś, co klient ma nadzieję otrzymać i adekwatne usługi.

A. Parasuraman, V. Zeitliaml i L. Berry (1988) dokonali rozróżnienia pomiędzy 
oczekiwaniami odnoszącymi się do satysfakcji i oczekiwaniami odnoszącymi się do 
jakości usług. W literaturze poświęconej satysfakcji klienta, oczekiwania są definio
wane jako przewidywanie przez klienta tego, co nastąpi podczas specyficznej usłu
gî *. W jakości usług, oczekiwania są określane jako pożądania klienta na temat tego, 
co usługodawca powinien oferować.

Oryginalna wersja SERVQUAL zawiera sformułowanie „powinien”, ale pod wpły
wem krytyki została zmieniona na słowo „będzie”. W 1994 r. autorzy^^ dokonali dal
szych zmian instrumentu rozróżniając pożądane i adekwatne usługi z uwzględnie
niem pomiaru oczekiwań. Również spory wokół definicji nie zostały zakończone.

-  Zagadnienia koncepcyjne
Podstawowym założeniem skali SERVQUAL jest, że wykonanie usług poniżej 

oczekiwań (uzyskujące negatywne wyniki) prowadzi do percepcji niskiej jakości 
usług, kiedy przewyższanie oczekiwań (uzyskuje pozytywny wynik) prowadzi do 
percepcji wysokiej jakości usług. R. K. Teas argumentuje, że pozytywne wyniki nie
koniecznie wskazują na dobre usługi i jest to zależne od typu cech mierzonych. Dla 
specyficznej cechy klient może rozważać, że wyższe wykonanie może być zawsze 
lepsze i idealne jest wykonanie na poziomie nieskończonym, np. czas usług banku. 
Dla niektórych cech klient może rozważać, że wyższe wykonanie niekoniecznie jest 
lepsze i idealny jest skończony poziom wykonania, np. przyjazność urzędnika ban
kowego. Cechy te są klasycznym punktem idealnym^^.Twórcy modelu zgadzają się 
z tą argumentacją i proponują kolejne modyfikacje^.

-  Zagadnienia praktyczne
Inni badacze wskazują na trudność w uzyskaniu informacji na temat oczekiwań 

klientów. Jeśli badanie oczekiwań i percepcji prowadzone jest podczas dostarczania 
usługi to mogą wystąpić tendencje zawyżania oczeldwań'’'’. Negatywne doświadczenia 
klienta mogą wpływać na zawyżanie, podczas gdy pozytywne prowadzą do umiarko
wanych oczekiwań. J. M. Carman relacjonuje badania przeprowadzone w centrum 
obsługi w szkole biznesu, gdzie uzyskano informację na temat oczekiwań studen
tów w momencie, kiedy zaczęli oni korzystać z usług. Pięć tygodni później odnoto
wano ich percepcję. Carman stwierdza, że oczekiwania nie oparte na doświadcze
niach i wystarczającej wiedzy na temat specyfiki usług są zupełnie odmienne od 
oceny usług po okresie intensywnego korzystania z nich. Sugeruje więc, aby uzyski
wać od klientów także informację na temat ich wiedzy i doświadczenia związanego 
z danymi usługami.

Jeszcze inni autorzy zastanawiają się, czy w debatach wokół SERVQUAL nie za
brakło szerszej dyskusji na temat percepcji, która jest istotnym elementem oceny 
jakości. Indywidualna percepcja może nie być stabilna w czasie, podobnie jak ocze
kiwania. Dlatego ważne jest zrozumienie efektu czasu, zjawiska które tak naprawdę 
do końca nie jest rozpoznane i może być różne w przypadku różnych badań’’®.



6. Format instrumentu
Cała seria zagadnień związana jest z formatem instrumentu badawczego. Można 

je zgrupować w trzy główne nurty:
-  pomiar oczel^iwań i percepcji,
-  pomiar ważności cecłi usług,
-  sformułowania przeczące w stwierdzeniacli łcwestionariusza.
Zadawane są pytania czy słcuteczniej jest operować jednym instrumentem (0+P), 

czy należy używać instrumentu slcładającego się z dwóch części (oddzielnie) .Ważna 
jest kwestia do jakiego stopnia respondenci porównują i korelują swoje oceny w czę
ści poświęconej oczekiwaniom z ocenami wpisywanymi w część pytającą o percepcję 
otrzymanycłi usług'*̂ .

Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu można jedynie stwierdzić, że ist
nieje wiele obszarów, wokół którycli do dziś nie uzgodniono ogólnie akceptowa
nych rozwiązań. Wydaje się, że istnieje jedynie zgoda, co do tego, że;

-  jakość jest różna od satysfakcji klienta,
-  liczba wymiarów jakości usług zależy od kontekstu usług,
-  powinno się unikać formułowania zdań przeczących lub o negatywnym brzmieniu.

2.7. UWAGI KOŃCOWE

Mimo wielu kontrowersji wokół metody SERVQUAL znajduje ona zastosowanie:
-  w określaniu poziomu luk pomiędzy oczekiwaniami i percepcją klientów 

w zakresie poszczególnych aspektów jakości,
-  w określaniu poziomu jakości usług firmy odnoszącego się do każdego z 5 pod

stawowych WYMIARÓW,
-  w identyfikacji słabych i mocnych stron usług oferowanych przez firmę,
-  w identyfikacji zmian oczekiwań i percepcji w czasie (śledzenia trendów oraz 

postępów w poprawie jakości),
-  w określaniu poziomu usług świadczonych w ramach marketingu wewnętrzne

go (np. ocena jakości usług świadczonych przez jedną komórkę organizacyjną firmy 
na rzecz innych) lub porównaniu własnego poziomu usług do wyników konkurencji'’*'.

Inni autorzy uzupełniają tę listę dodatkowo o wielorakie zastosowania w środo
wisku usług:

-  wskazania względnego znaczenia każdego z aspektów usługi. Można użyć 
narzędzia statystycznego zwanego regresją do wyznaczenia, która z pięciu cech usług 
jest przez klientów uważana za najważniejszą,

-  określenia, czy istnieją specyficzne grupy klientów, które mają odmienne po
dejście do znaczenia poszczególnych aspektów jakości usługi,

-  śledzenia i porównywania usług świadczonych w różnych punktach obsługi 
i w różnych kanałach dystrybucji^®.

SERVQUAL znalazł szerokie zastosowanie również i w szkolnictwie wyższym^. 
Autorzy prezentują wyniki badań oraz zgodnie stwierdzają, że model ten jest przy
datnym narzędziem badania jakości usług. W badaniach slconcentrowali się na jed
nej grupie studentów (international), natomiast jak sami przyznają badania z zasto
sowaniem modelu SERVQUAL powinny być prowadzone w szerszym zakresie, 
uwzględniając nie tylko percepcje i oczekiwania studentów jako klientów systemu



edukacyjnego, ale również administratorów tego systemu, pracowników naukowych, 
studentów-Amerykanów. Dopiero takie zestawienia mogłyby pozwolić na ocenę ja
kości systemu edukacyjnego danej szkoły czy uniwersytetu.

SERVQUAL, obok innych metod, polecany jest też przez Philipa Kotlera i Karen 
F. Fox jako przydatne narzędzie diagnostyczne dla instytucji edukacyjnychW yda
je się też, że metodą tą zainteresowano się w Polsce. Ostatnio ukazał się interesujący 
artykuł, w którym autorzy prezentują możliwości zastosowania metody do badania 
jakości usług edukacyjnych. Proponują w badaniach nad jakością usług edukacyj
nych wykorzystać cały model, czyli 5 podstawowych luk. Z uwagi na specyfikę usług 
edukacyjnych wstawiają ponadto lukę zero i dodatkowo szóstą, która będzie mie
rzyć rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami studentów i pracodawców w zakresie ja
kości przygotowania do zawodu. Zaprezentowany przez autorów model do oceny 
jakości usług świadczonych przez uczelnie jest przedsięwzięciem trudnym, ale jego 
zaletą jest to, że pozwala na skoncentrowanie się na pewnych ważnych aspektach 
i stopniowemu doskonaleniu jakości'’̂ .

W Polsce podejmowane są też próby zastosowania tej metody do badania usług 
bankowych i ubezpieczeniowych, a wyniki dają praktyczne wskazówki dotyczące 
oczekiwań i ocen usług poszczególnych grup respondentów"l We wspomnianym 
artykule nie dokonano porównań uzyskanych wyników z badaniami obcymi, co mogło 
dać dodatkowy obraz zarówno w odniesieniu do samej metody, jak i podobieństw 
i różnic w postawach i oczekiwaniach klientów firm finansowych. Jeszcze inni au
torzy*̂  prezentując metodę i jej praktyczne zastosowanie zwracają uwagę na przy
kład na możliwe interpretacje wyników SERVQUAL. Przydatność modelu zauważo
no również w doskonaleniu usług administracji publicznej®.

Zainteresowanie modelem SERVQUAL w ostatnich latach widoczne jest w wielu 
jeszcze innych dziedzinach, np. w usługach medycznych® nie wspominając badań 
marketingowych, na temat których ukazały się dziesiątki publikacji w czasopismach 
fachowych. Nie dziwi zatem fakt, że biblioteki akademickie także zainteresowały się 
możliwością wykorzystania modelu do własnych pomiarów.
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Rozdział 3

METODA SERVQUAL W BADANIACH 
JAKOŚCI USŁUG BIBLIOTECZNYCH

Metoda SERVQUAL znalazła szerokie zastosowanie w badaniach jakości usług 
bibliotecznych! w wielu krajacłi. Najwcześniej metodą tą zainteresowały się ośrodki 
w Ameryce Północnej (USA, Kanada), Nowej Zelandii, Australii, Chinach a później 
w kilku ośrodkach w Europie i w Afryce. W pierwszych aplikacjach zastosowano 
jako instrument pomiaru oryginalny kwestionariusz SERVQUAL, w innych ich ko
lejne zmodyfikowane przez Parasuramana, Zeithaml i Berry’ego wersje. Część au
torów badań oparła się na modelu SERVQUAL, aby w późniejszym okresie wypraco
wać własne podejście do problemat>'ki jakości usług bibliotecznych. Na bazie mode
lu SERVQUAL podjęto też próby wypracowania normatywnych narzędzi pomiaru 
jakości usług bibliotecznych.

3.1. SERVQUAL w TEORII I PRAKTYCE BIBUOTEKARSKIEJ

Koncepcja jakości usług definiowana jako różnica pomiędzy oczekiwaniami użyt
kowników biblioteki a percepcją wykonania usług właściwie znana była od lat sie
demdziesiątych XX w. i wspominali już o niej Christine Oldman i Gordon Prestoun- 
grange w książce The Beneficial Library^, ale dopiero w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku pojawiają się pierwsze szersze rozważania teoretyczne^ i raporty 
z badańl Uznanie roli klienta jako ważny element w ocenie jakości usług pojawiło 
się w literaturze marketingu dość wcześnie i wyprzedziło tym samym podejście TQM. 
Badacze marketingu wykazywali, ż e  tylko klient ocenia jakość, inne oceny są za
sadniczo nieistotne”'*. Następnie podejście to adaptowano w koncepcjach jakościo
wych m.in. na gruncie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Tradycyjne podej
ście do klienta mówiło, że skarga klienta jest porażką firmy. W nowym, problemy 
i skargi klientów pomagają identyfikować słabe obszary, wymagające poprawy’.

Implementacja modelu SERVQUAL do praktyki bibliotekarstwa nastąpiła dość 
szybko. Francoise Hebert zastosowała zmodyfikowaną wersję SERVQUAL do bada
nia jakości jednej z usług bibliotecznych, a mianowicie wypożyczeń międzybiblio
tecznych. Przeprowadziła badania zarówno z perspektywy biblioteki jak i klientów. 
F. Hebert zaadaptowała też model jakości usług Ch. Grónroosa (1984)®, w którym 
uwzględniono dwa wymiary jakości: techniczny, czyli rezultat świadczenia usługi



i wymiar funkcjonalny, tj. sposób pozyskania produktu usługowego przez klienta, 
obejmujący cechy procesu świadczenia usługi i dostarczania jej klientowi. Poziom 
jakości technicznej zależy głównie od takich czynników jak: rozwiązania techniczne, 
systemy komputerowe, maszyny, wiedza i umiejętności techniczne personelu. De
terminantami jakości funkcjonalnej są uzdolnienia personelu, komunikatywność, aspi
racje, zachowania, stosunki wewnętrzne w organizacji, częstotliwość i przebieg kon
taktów z klientami. E Hebert w oparciu o dokumentację biblioteczną notującą procent 
realizacji zamówień międzybibliotecznych oraz badanie użytkowników odkryła nie
dopasowanie pomiędzy bibliotecznym pomiarem działania a oceną tego działania 
przez użytkowników. Stwierdziła, że chociaż wewnętrzne standardy zostały dobrze 
spełnione, to jednak ocena użytkowników na podstawie zestawienia ich oczekiwań 
i percepcji nie wypadła korzystnie. Poprawy wymaga zarówno jakość funkcjonalna 
jak i techniczna^.

Artykuł H. J. Hoogena i J. G. Lemmink nie jest powszechnie cytowany, chociaż 
autorzy pisali o zastosowaniu metody SERVQUAL w bibliotece Stanowego Uniwer
sytetu w Limburgu już w 1993 r.*̂. Artykuł ukazał się w języku holenderskim, co 
mogło być przyczyną pominięcia go w opracowaniach przeglądowych. Christopher 
Millson-Martula i Vanaja Menon w obszernym artykule zwracają uwagę, że bibliote
karstwo ma bogate tradycje i pokaźny dorobek badawczy w zakresie badań potrzeb 
użytkowników. Wypracowano efektywne metody i techniki badań, jednak w niewiel
kim stopniu w badaniach tych, uwzględnia się oczekiwania użytkowników. Autorzy 
wskazują na potrzebę zmiany podejścia do zagadnień jakości usług bibliotecznych. 
Bibliotekarze muszą być świadomi, że zarówno potrzeby jak i oczekiwania ulegają 
ciągłym zmianom. Powinni też rozumieć naturę tych zmian oraz dostosowywać pro
dukty i usługi do aktualnych potrzeb i wymagań swoich klientów^’. Autorzy szczegó
łowo omawiają metodę SERVQUAL oraz dowodzą przydatności modelu w badaniu 
jakości usług bibliotecznych.

Danuta Nitecki w referacie zaprezentowanym 30 marca 1995 r. na konferencji 
w Pittsburghu organizowanej przez The Association of College and Research Li
braries (ACRL) zrelacjonowała część wyników badań jakości usług bibliotecznych 
z zastosowaniem metody SERVQUAL. Wyniki stanowiły fragment pracy doktor
skiej przygotowywanej przez D. Nitecki i dotyczyły porównania jakości usług pomię
dzy różnymi działami biblioteki (wypożyczenia międzybiblioteczne, rezerwacja i in
formacja naukowa), a wynikami uzyskanymi przez Parasuramana, Zeithaml i Ber ry’ego 
(1990) w innych segmentach usług*̂ '.

Praca doktorska D. Nitecki poświęcona była ocenie przydatności SERVQUAL 
w badaniach jakości usług bibliotecznych". Wyniki tej pracy zostały opublikowane 
rok później. Nitecki już na samym wstępie poddaje krytyce tradycyjną orientację 
badań jakości w bibliotekach stwierdzając, że badania i pomiary prowadzone w opar
ciu o wielkość kolekcji oraz liczbę różnych transakcji są niewystarczające i nie okre
ślają tak naprawdę jakości usług. Koncepcja jakości usług definiowana jako różnica 
pomiędzy oczekiwaniami użytkowników a postrzeganymi usługami oferowanymi 
przez bibliotekę ma długie tradycje, gdyż sięga lat siedemdziesiątych, ale dopiero 
w latach dziewięćdziesiątych doczekała się dyskusji teoretycznycli na łamacli cza
sopism fachowych oraz praktycznych raportów z przeprowadzonych badań. Autor
ka omawia krótko poszczególne podejścia ukazując drogę w kierunku zastosowania 
SERVQUAL. Badanie pilotażowe z zastosowaniem zmodyfikowanej wersji SERVQUAL 
zostało przeprowadzone w trzech segmentach usług. Każdy kwestionariusz [Aneks 5] 
zawierał 22 pary zdań -  stwierdzeń. Ten pierwszy zestaw mierzył oczekiwania użyt



kowników, pytając każdego respondenta o określenie bardzo dobrych usług biblio
tecznych w skali od 1 do 7. Drugi zestaw 22 stwierdzeń mierzył percepcje dostarcza
nych usług.

Dodatkowo do kwestionariusza SERVQUAL dołączono tabelę, w której użytkow
nicy zostali poproszeni o wyrażenie opinii, co do znaczenia 5 wyróżnionych w me
todzie WYMIARÓW (cech usług) w celu stwierdzenia, jak ważna jest każda z wy
mienionych cech w ocenie jakości usług biblioteki. Otrzymane wyniki pomiarów 
dokonanych w bibliotece wskazują na rozbieżność czynników (konkretyzacja, nie
zawodność, szybkość obsługi, fachowość, empatię) w porównaniu do badań prze
prowadzonych w innych sektorach usług. Nie przesądza to według autorki o ich 
przydatności w badaniu lecz raczej wskazuje na potrzebę dalszych badań w tym kie
runku lub wypracowania przez biblioteki akademickie innego modelu. Wyniki badań 
ujawniły ponadto różnice w odpowiedziach respondentów w odniesieniu do różnych 
usług (rezerwacja, sekcja informacji, wypożyczenia międzybiblioteczne). Autorka ar
tykułu stwierdza, że niektóre „zdania-twierdzenia” mogą nie być dobrymi kryteriami 
oceny jakości usług dla użytkowników bibliotek. Zastosowanie jednak modelu SE
RVQUAL zmodyfikowanego i przystosowanego do sytuacji każdej biblioteki może 
być efektywnym narzędziem diagnostycznym. Modyfikacja stwarza też możliwość 
monitorowania poprawy jakości w określonym czasie i zakresach najbardziej tego 
wymagających*^.

Ciekawe wyniki badań uzyskały Susan Edwards i Mairead Browne badając lukę 
pomiędzy oczekiwaniami użytkowników a widzeniem tych oczekiwań przez profe
sjonalistów. Autorki analizując rezultaty badań stwierdzają, że 5 szerszych W ^ IA - 
ROW zaproponowanych w modelu jakości usług znajdują potwierdzenie, jednak 
użytkownicy koncentrują się na bardziej specyficznych elementach usług. W kon
kluzji podkreślają, że bibliotekarze nie doceniają poziomu oczekiwań związanych 
z usługami elektronicznymi, przeceniają natomiast oczekiwania związane z różny
mi aspektami wzajemnych interakcji użytkownika i pracownika oraz programu szko
leń dla użytkowników. Wydaje się też, że dla profesjonalistów ważne jest dostarczanie 
informacji (nie zważając na formę) -  a raczej ich wiara, że tak postrzegają informacje 
użytkownicy, podczas gdy klienci bibliotek wykazali duże zainteresowanie źródłami 
i usługami elektronicznymi*'*.

Początkowo rozważania teoretyczne i raporty badań z zastosowaniem modelu 
SERVQUAL koncentrowały się głównie na jednej z możliwych luk, a mianowicie 
rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami użytkowników i ich percepcją jakości usług. 
W mniejszym stopniu widoczne jest zainteresowanie luką 1, czyli różnicą pomiędzy 
oczekiwaniami klientów a postrzeganiem tych oczekiwań przez zarządzających. 
W literaturze z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej można odna
leźć przykłady zainteresowania choć niezwiązane z implementacją metodologii SE
RVQUAL. Rowena Cullen i Philip Calvert*  ̂w serii badań przeprowadzonych w la
tach 1992-1994 wyszli z założenia, że w pierwszej kolejności należy ustalić co dla kogo 
jest ważne. Przebadali trzy grupy: bibliotekarzy, użytkowników i członków lokalnych 
komisji odpowiadających za biblioteki. Każda grupa określała ważność 100 aspek
tów funkcjonowania biblioteki. Ujęte w badaniach cechy były podobne do czynni
ków jakości usług. Wyniki wykazały znaczne różnice w ocenach wskazujące, że nie
które priorytety użytkowników są wypełniane, a inne nie.

W tym samym okresie prowadzone są też inne prace (Hernon; Calvert 1996) 
analizujące możliwości zastosowania SERVQUAL jako miarodajnego narzędzia po
miaru jakości usług w bibliotekach. Autorzy w konkluzji jednak stwierdzają, że nie



jest to narzędzie doskonałe i każda biblioteka musi dostosować je do własnego śro
dowiska, warunków czyli przyjąć indywidualne podejście do problematyki jakości 
usług oraz wypracować własne kryteria jakości uznane przez środowisko za ważne. 
Nie negują jednak przydatności modelu jako wzorca do budowy doskonalszego na
rzędzia badawczego.

W czołówce autorów zajmujących się zagadnieniem jakości w bibliotekach, któ
rzy w dużym stopniu oparli się na pracach A. Parasuramana, V. Zeithaml i L. Ber- 
ry’ego wymienić należy Petera Hernona i Ellen Altman. Ich prace mogą posłużyć 
bibliotekarzom jako przewodnik w zakresie doskonalenia jakości usług bibliotecz
nych i kontaktów z klientami. Bardzo wyraźne podejście do problematyki jakości 
usług zaprezentowali w książce Service Quality in Academic Ubmiieś^. Autorzy w ra
mach projektu pilotażowego przeprowadzili wiele wywiadów grupowych wśród pra
cowników naukowych pięciu różnych uniwersytetów, pracowników bibliotek i stu
dentów różnych poziomów kształcenia (od licencjata do doktoranta). W wyniku tej 
pracy udało się wyprodukować dane użyteczne do porównań jakości usług bibliotecz
nych oraz doskonalenia procesów planowania i podejmowania decyzji. W końcowej 
fazie badań zaprezentowano respondentom listę najważniejszych aspektów (zagad
nień) związanycli z jakością usług bibliotecznych oraz poproszono o określenie ich 
ważności w skali 1-5. Badania potwierdziły, że ocena jakości usług różni się w zależ
ności od sytuacji lokalnej, ale wykazały też całą grupę wskaźników o charakterze 
uniwersalnym, na ważność których wskazują wszyscy respondenci. Jakość usług 
w podejściu skoncentrowanym na kliencie odzwierciedla oczekiwania klienta i jest 
to koncepcja elastyczna, która pozwala bibliotekarzom wybierać aspekty, z którymi 
chcą się zapoznać, poprawić, udoskonalić. Autorzy szczegółowo opisują poszczegól
ne fazy badań, interpretują wyniki oraz prezentują różne formy kwestionariuszy, które 
mogą być przydatne do badań. W końcu stwierdzają, że rozbieżności pomiędzy ocze
kiwaniami klienta a percepcją mogą wynikać z nieścisłości dostrzegania przez bi
bliotekę tych oczekiwań, ze standardów bibliotecznych, które nie uwzględniają 
tych ocen oraz z przesadnych obietnic (np. w bibliotece znajdziesz informacje na 
każdy temat). Luki te autorzy proponują zredukować używając marketingowych 
technik badawczych, jak np. kwestionariusze, wywiady zogniskowane, skrzynki 
sugestii itp.***.

Dzięki zbieraniu informacji można też eliminować usługi czy czynności niepo
trzebne, a poprawiać czy dostarczać te, których klienci rzeczywiście oczekują. Per
sonel pracujący z użytkownikiem powinien przekazywać informacje kierownictwu, 
aby ono z kolei mogło przekazywać uprawnienia do rozstrzygania bieżących pro
blemów pracownikom niższych szczebli. Można potraktować publikacje wymienio
nych autorów jako swoisty przewodnik do prowadzenia badań całościowych lub 
wybranych segmentów działalności biblioteki. Autorzy włączyli także w system oce
ny benchmarking, który pociąga za sobą systematyczne badanie efektywności po
przednich działań. Przeprowadzając te analizy regularnie biblioteki mogą określić 
w jakim stopniu poprawiły swe działania w zakresie jakości usług od ostatniego 
badania oraz, czy udoskonalenia są zgodne z oczekiwaniami klientów. P. Hernon 
i E. Altman rekomendują analizy różnych procesów. Zwracają też uwagę, że przy
wództwo gra ogromną rolę w każdej inicjatywie dotyczącej jakości usług, ponieważ 
kierownictwo biblioteki powinno inspirować, prowadzić i interpretować rezultaty 
oraz określać odpowiedzialność na wszystkich odcinkach usług*®.

Hernon i Altman choć oparli się na metodzie SERVQUAL, zastosowali odmienne 
jak D. Nitecki podejście do badań jakości usług bibliotecznych. Według nich pierw
szym krokiem jest zrozumienie, że jakość usług odnosi się do produktu (zawartości



informacji), środowiska usług i dostarczanych usług. W w>̂ niku badań pilotażo- 
wycli przeprowadzonych za pomocą zogniskowanych wywiadów grupowych wśród 
użytkowników i pracowników pięciu bibliotek akademickich, proponują rozszerzo
ny schemat jakości usług, w którym umieszczono m.in. następujące elementy:

•  Z asoby: k o n te k s t in fo rm a c ji
1. Właściwe dopasowanie między zasobem a zadowoleniem klienta.
2. Ścisłość (budzące zaufanie):
-  poziom prawidłowości (błędy informacyjne),
-  dezaktualizacja: przedmiot dezinformacji.
3. Aktualność:
-  trafność.
4. Poziom zrozumienia (opanowanie i zakres, w jakim produkty elektroniczne 

stanowią duplikaty źródeł drukowanych).
5. Media.

•  O rg a n iz a c ja : ś ro d o w is k o  u s łu g  i  d o s ta rc z a n ie  z a s o b ó w
1. Dostęp i możliwości dostępu.

Wybory:
-  media,
-  rodzaj dostarczania (faks, online),
-  źródło serwisu (jaka konkretna biblioteka lub OPAC dostarcza dostęp do 

katalogu, indeksów czasopism).
Dogodność:

-  pomoc ze źródłami elektronicznymi (pomoc na ekranie, online instruktaż, 
numer teł. dostępny dla wszystkich w przypadku potrzeby),

-  godziny,
-  lokalizacja (biblioteki lub źródeł np. elektronicznych),
-  personel (czas usługi, czas w jakim pracownicy są dostępni) kolejki. 

Wyposażenie:
-  w dobrej kondycji,
-  czy ilość jest wystarczająca,
-  czytelne, jasne instrukcje obsługi.
2. Zobowiązanie do usług z uwzględnieniem procedury skarg i procedury kom 

plementów:
-  łatwość składania skarg, komplementów, sugestii,
-  rekompensata za złe usługi.
3. Kondycja fizyczna materiałów w kolekcji (zabronione kopiowanie).
4. Otoczenie fizyczne:
-  kondycja otoczenia,
-  punkty kontaktowe serwisu usługowego -  publiczne (np. branżowe bibliote 

ki mogą mieć wypożyczalnie a nie czytelnie),
-  oznakowanie.
5. Koszt serwisu.
6. Reputacja usług (jako np. zorientowana na klienta).

•  D o s ta rc z a n ie  u s łu g  -  p e rs o n e ł
1. Umiejętność instruktażu, edukowanie klientów (np. przy korzystaniu z CD- 

ROM).



2. Dokładność, ścisłość w odpowiedziacłi na pytania.
3. Zacłiowania:
-  podejście zapraszające,
-  języli ciała i uśmiecłi,
-  empatia,
-  przyjemne, przyjacielskie,
-  uwzględniające w procesie wyszukiwawczym użytkownika (nie ignorujące jego 

obecności),
-  zachowujące kontakt wzrokowy,
-  chętnie odchodzą od swego biurka aby pomóc użytkownikowi.
4. Umiejętność komunikowania się:
-  umiejętność komunikowania się z personelem innych komórek,
-  umiejętność ustalenia czego użytkownik potrzebuje,
-  znajomość systemu bibliotecznego i formatu (katalog biblioteki i katalogi in

nych bibliotek, format MARC) i pomoc klientom,
prowadzenie wywiadu badawczego przez wstępnie zadaną kwestię.
5. Wiedza:
-  zagadnienie,
-  wiedza dot. standardów,
-  wiedza techniczna o systemie (podstawy technologii),
-  przedmiot specjalizacji,
-  doświadczenie techniczne (formalny dostęp do informacji elektronicznej 

i Internetu),
-  orientacja na klienta i usługi.
6. Szybkie dostarczanie (mechanizmy i ludzie).
7. Odpowiednia suma dostarczonej pomocy, uwzględniając sumę czasu potrzeb

nego na udzielenie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytania^".
Jakość usług, jak wykazały badania pilotażowe, różni się w zależności od sytuacji 

lokalnej, jednak istnieją ogólne wskaźniki, których ważność wykazują wszyscy re
spondenci. Autorzy podają wiele sposobów i przykładowe instrumenty pomiarów 
rożnych aspektów jakości usług. Stwierdzają też, że jakość usług jest koncepcją wie
lowymiarową i bibliotekarze powinni dokonywać selekcji zmiennych, najbardziej 
odpowiadających potrzebom określonej biblioteki.

Marilyn D. White i Eileen G. Abels dokonały porównania SERVQUAL oraz jego 
zmodyfikowanej wersji SERVPERF^ (z ominięciem pomiaru oczekiwań) i uznały, 
że dla potrzeb bibliotek specjalnych wersja oryginalna jest bardziej przydatna. Wśród 
czynników determinujących przydatność SERVQUAL jako efektywnego narzędzia 
pomiaru jakości usług wymieniają:

-  złożoność narzędzia,
-  łatwość administrowania i analizy wyników,
-  jego orientacje na totalne badanie jakości usług lub na jakość w specyficznych 

usługach,
-  przydatność w przewidywaniu różnic w opiniach,
-  przydatność w dostarczaniu informacji diagnostycznych,
-  przydatność w dostarczaniu podstawy do porównań pomiędzy różnymi typami 

bibliotek lub innych organizacji usługowych^l
W tym samym okresie metodą SERVQUAL zainteresowały się też ośrodki euro

pejskie. W 1995 r. przebadano za pomocą tego instrumentu użytkowników bibliotek 
publicznych w Szkocji^ ,̂ a rok później zastosowano SERVQUAL do analizy działal



ności ośrodków informacji w Irlandii Północnej w zakresie dostarczania informacji 
biznesowej '̂*. Mik Wisniewski i Mike Donnelly uważają, że metoda SERVQUAL może 
być niezwykle efektywnym instrumentem pomiaru jakości w sektorze publicznym. 
Autorzy postawili taki wniosek po serii badań z wykorzystaniem tego instrumentu 
m.in. w bibliotekach publicznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że potwier
dził się w zasadzie klucz opracowany przez twórców metody, ponieważ uzyskane 
wyniki wskazywały ważność 5 WYMIARÓW w kolejności: niezawodność (23), szyb
ka reakcja (22). fachowość (21), konkretyzacja (18), empatia (17)“ . Zainteresowa
nie tą metoda wykazują też niemieckie biblioteki i ośrodki informacji^* .̂ Podobnymi 
badaniami objęto użytkowników biblioteki uniwersytetu Botswana (Afryka), gdzie 
celem badania było; ustalenie jak studenci i kadra naukowa postrzegają jakość usług 
biblioteki, czy biblioteka wypełnia oczekiwania swoich klientów oraz czy występują 
różnice w percepcji jakości usług w grupie studentów niższych lat studiów, a stu
dentami studiów magisterskich, podyplomowych^^.

Metoda SERVQ UAL z biegiem lat została rozszerzana i uzupełniana przez A. Pa- 
rasuramana, V. Zeithaml i L Berry’ego. Wprowadzają oni do modelu jakości usług 
strefę tolerancji, która rozdziela pożądany poziom usług od adekwatnego. Proponują 
też nowy instrument pomiaru zwany „formatem trzech kolumn”. Vicki Coleman i in. 
zastosowali tę zmodyfikowaną wersję SERVQUAL do badania kadry, studentów oraz 
innych użytkowników biblioteld. Zastosowany przez nich instrument pomiaru zawierał 
trzy kolumny. Respondent miał wpisać w nie swoje oczekiwania minimalne, postrze
gany oraz pożądany poziom usług w skali od 1 do 9. Do określenia jakości zastosowa
no tu strefę tolerancji, czyli obszar pomiędzy minimalnym akceptowanym poziomem 
a pożądanym poziomem usługi®.

W innym raporcie zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych z użyciem 
zmodyfikowanego modelu SERVQUAL w bibliotece uniwersyteckiej Waikato. W pro
jekcie badania wykorzystano też prace E. Altman, P. Hernona i P. Calverta. Badacze 
wybrali do własnego kwestionariusza tylko zdania odpowiadające sytuacji ich biblio
teki oraz priorytetom lokalnym. Ankietę uzupełniono dodatkowo pytaniami otwar
tymi. Wyniki badania okazały się niezwykle ważne. Udało się zidentyfikować usługi, 
które nie satysfakcjonują lub nie spełniają oczekiwań poszczególnych grup studen
tów. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano ponadto, że istnieją duże roz
bieżności pomiędzy postrzeganiem jakości usług przez bibliotekarzy i studentów. 
To co bibliotekarze uznawali za ważne, dla studentów było zupełnie nieistotne. Na 
przykład największą lukę odnotowano w pięciu obszarach; 1) materiały na odpo
wiednim miejscu, 2) OPAC dokładny i rozległy, 3) zakres materiałów bibliotecz
nych, 4) dostępność do zasobów przez 7 dni, 5) sprawne kopiarki. Analizę wyników 
zastosowano w praktyce do planowania budżetu, określenia priorytetów w zakresie 
doboru zasobów oraz dostosowania oferowanych przez bibliotekę usług do wyma
gań użytkowników. Podejście zastosowane w badaniu może być z łatwością wyko
rzystane w innych bibliotekach^®.

Podejście zaproponowane przez P. Hernona i E. Altman zostało wykorzystane 
w badaniach jakości usług w 7 bibliotekach uniwersyteckich w Nowej Zelandii 
w 1996 r. Znalazło również potwierdzenie jako efektywne narzędzie badania ocze
kiwań i percepcji użytkowników. Zestaw ponad 100 twierdzeń zbudowany przez au
torów może być pomocny w modyfikacji instrumentu SERVQUAL^".

Metoda również okazała się przydatna w badaniu jakości usług bibliotecznych 
w innych kulturach. Na jej podstawie przeprowadzono badania w bibliotekach poli
technicznych w Singapurze^*. Większość twierdzeń użytych do kwestionariusza



mogła być wykorzystana bez zmian, część natomiast wymagała dostosowania do 
sytuacji lolcalnej. Generalnie jednali metoda potwierdziła swe uniwersalne zastoso
wanie.

Ostatnio Płiilip J. Calvert podjął Icolejne badania, ł^tórycłi celem było wykrycie 
różnic i podobieństw w oczekiwaniach studentów w Cłiinacli i Nowej Zelandii, w sto
sunku do jakości usług bibliotecznych. Rezultaty tych badań wskazują, że istnieje 
ogólny zestaw oczekiwań klientów, który może być użyty do pomiaru jakości usług 
w każdej bibliotece. Zestaw ten składa się według autora z trzech wymiarów takich 
jak: postawa personelu, środowisko biblioteki oraz usługi, które pozwalają użytkow
nikom znaleźć informację. P.J. Calvert twierdzi, że uzyskane wyniki są podobne 
bez względu na różnice organizacyjne, kraj, czy grupę użytkowników. Jego bada
nia sugerują potrzebę dalszych badań z zastosowaniem międzynarodowych aplikacji 
LibQUAL+ i innych standaryzowanych instrumentów^^

Wiosną 1998 r. w bibliotece the University of Wirginia przeprowadzono badania 
w dwóch jednostkach: Alderman’s Reference and Information Service oraz w bi
bliotece Fiske Kimball Fine Arts. Narzędziem użytym w badaniu była zmodyfikowa
na wersja SERVQUAL, wcześniej wykorzystana na Uniwersytecie Texas A&M (for
mularz trzech kolumn)' '̂*. W instrumencie badawczym dokonano zmian pod kątem 
lokalnej sytuacji. Pomiary miały określić oczekiwania klientów w stosunku do insty
tucji oraz relacje do pięciu oryginalnych wymiarów SERVQUAL. Kwestionariusz 
zaprojektowany był jako jedno badanie. Przy twierdzeniach dotyczących różnych 
obszarów usług należało zakreślić minimalny, pożądany oraz postrzegany ich po
ziom. Autorka raportu przedstawia szczegółowe dane liczbowe oraz komentuje, że 
wyniki badań również skłaniają do stwierdzenia, iż istnieją raczej 3 niż 5 WYMIARÓW 
występujących w oryginalnym modelu. Nie dokonano matematycznej analizy luk, 
skupiono się raczej na wykryciu elementów istotnych z punktu widzenia użytkowni- 
ków^l

Jednym z ważniejszych raportów są wyniki badań przeprowadzonych trzykrotnie 
w Bibliotece Uniwersytetu Texas A&M. Celem ostatniego badania było ustalenie, jak 
wiarygodne są różne wyniki badań z zastosowaniem SERVQUAL, podczas trzech od
ległych w czasie badań (1995, 1997 i 1999) oraz wśród różnych grup respondentów 
(pracownicy naukowi, studenci). Drugą kwestią badawczą było ustalenie struktury 
sugerowanej przez klucz pomiaru oryginalnego modelu (WYMIARY: konkretyzacja, 
niezawodność, reakcja na potrzeby, fachowość, empatia) oraz czy potwierdzają wiary
godność wyników. Autorzy szczegółowo prezentują analizę poszczególnych badań 
i stwierdzają, że dzięki dużym próbom oraz kilku badaniom można powiedzieć, iż 
ocena stabilności i integralności narzędzia wypadła pozytywnię^ .̂

Teoria, że jakość usług jest definiowana przez 5 WYMIARÓW nie znalazła pełne
go potwierdzeniapodobnie jak w badaniach D. Nitecki i L.S. White. Badania sugeru
ją raczej 3 obszary czynników mających wpływ na jakość usług bibliotecznych tj. 
konkretyzacja, niezawodność oraz jeden dodatkowy nazwany skutecznością usług 
lub oddziaływaniem, który jest wypadkową fachowości, reakcji na potrzeby i empa
tii. W konkluzji stwierdzają, że instrument nie zawsze mierzy te czynniki i w rzeczy
wistości struktura modelu zależy od specyfiki usług. W badaniach jakości usług bi
bliotecznych wskazana jest modyfikacja modelu oraz dalsza rozbudowa o czynniki, 
które mają faktyczny wpływ na ocenę-̂ ®.

Do podobnych wniosków dochodzą również Syed Saad Andaleeb i Patience 
L. Simmonds łącząc 3 czynniki (reakcja na potrzeby, fachowość, postawa persone



lu) w jeden (ang. demeanoui) i nazywając go czynnikiem postępowania, zachowa
nia-̂ ,̂ Są tu też czynniki wpływające na satysfakcję użytkownika. Badania przeprowa
dzone przez autorów nie odpowiedziały na pytanie, czy jakość usług prowadzi do 
zwiększonego wykorzystania biblioteki, natomiast sygnalizowały wpływ jakości usług 
na satysfakcję klienta.

W innej pracy P. L. Simmonds i S. S. Andaleeb"** charakteryzują własne podej
ście do WYMIARÓW SERVQUAL w celu przewidywania i wyjaśniania wykorzysta
nia bibliotek w erze gwałtownego rozszerzania się dostępu elektronicznego. Rozwa
żają związek pomiędzy oczekiwaniami, percepcją i zachowaniami. Biblioteka jako 
miejsce, badana przez autorów C. Cook i F. Heath-’̂ , została zanalizowana przez An- 
daleeb i Simmonds z innej perspektywy. Zasoby i znajomość biblioteki przez użyt
kowników były przez nich uznane za ważne zmienne. Zwiększenie wykorzystania 
zasobow biblioteki w dużej mierze zależne jest od programów szkoleń i instrukcji 
opracowywanych przez biblioteki oraz od aktywnej postawy pracowników, którzy 
nie tylko dostarczają informacje i materiały, ale uczą jak poruszać się w skompliko
wanym świecie informacji. W sposób ciągły badają też potrzeby i oczekiwania użyt
kowników i dostarczają odpowiednich zasobów. Wyniki badań S. S. Andaleeb i R L. 
Simmonds, sugerują też, że konkretyzacja, czyli wizualnie atrakcyjne wnętrze, no
woczesne wyposażenie mają również wpływ na stopień wykorzystania biblioteki. 
Mniejsze znaczenie ma, według autorów, fachowość, postawa czy reakcja persone
lu. Takie wyniki wskazują, że należy podjąć dalsze badania celem wykrycia innych 
ważnych zmiennych wpływających na stopień wykorzystania biblioteki. Użyteczność 
i stopień wykorzystania jest warunkiem przetrwania w konkurencyjnym świecie 
producentów i dostarczycieli informacji.

Literatura dotycząca SERVQUAL jest niezwykle bogata, a zagadnienie jakości 
usług jest wielowymiarową koncepcją, która wymaga zastosowania odpowiednich, 
wiarygodnych i efektywnych technik pomiaru i wydaje się być dopiero odkrywa
na i prawidłowo rozumiana zarówno w środowisku edukacyjnym, jaki i samych 
bibliotekach. P. Hernon, D. Nitecki, E. Altman^" autorzy najbardziej zaawansowa
ni w problematyce jakości usług w bibliotekach opracowali przewodnik do dal
szych prac badawczych, wskazując na potrzebę uwzględnienia następujących za- 
gadnień"**:
• ustalić, które biblioteki mają wprowadzony oryginalny standard usług i jak per

sonel doszedł do akceptacji jakości usług jako najwyższego (wysokiego) priory
tetu,

• wskazać biblioteki ze standardem usług oraz zasięg, w którym klienci wierzą, że 
ustalone standardy spotykają ich oczekiwania lub je przekraczają. Jaka jest luka 
pomiędzy oczekiwaniami i postrzeganymi usługami,

• dalsza analiza barier we wprowadzaniu programów jakości usług i drogi obejścia 
tych barier,

• porównanie jakości usług w praktyce pomiędzy publicznymi i prywatnymi insty
tucjami. Czy skupienie na jakości usług związane jest w jakimś stopniu z typem 
instytucji,

• badać nowe techniki Oakościowe i ilościowe), które dostarczą znaczących wyni
ków dla jakości usług,

• kontynuacja porównań SERVQUAL z innymi narzędziami, np. SERVPERF 
i RATHER'*̂  oraz podejścia opracowanego przez P. Hernona i E. Altman w 1996 r.'*̂ .



3.2. MODEL JAKOŚCI USŁUG BIBUOTECZNYCH

W 1999 r. The Association of Research Library (ARL) zainicjowało nowy pro
gram pilotażowy w amerykańskich bibliotekach uniwersyteckich. W pierwszej fa
zie projektu udział wzięło 9 bibliotek. Przeprowadzono w nich serię 60 wywiadów, 
które miały za cel ustalenie kluczowych czynników mających wpływ na ocenę jako
ści usług bibliotecznych. Obszerny raport zaprezentowano w październiku 2000 r. 
na sympozjum ARL w Washington D.C.'*'*. W badaniach udział wzięli przedstawicie
le kadry naukowo-dydaktycznej najlepszych uczelni US m.in. Harvard University, 
University of California Los Angeles UCLA, the University of California, Berkeley, 
the University of Texas i University of Virginia.

Analiza wyników zgrupowana została w trzech częściach. Pierwsza „Kim jestem -  
ja użytkownik”, charakteryzuje użytkownika biblioteki naukowej. Druga część bada 
„Czym jest biblioteka” i określa obszary jakości zidentyfikowane jako ważne z punktu 
widzenia użytkownika. Część trzecia szuka odpowiedzi na pytanie „Czego oczekuję 
od biblioteki jako jej użytkownik?” i rozważa kompleks zagadnień dotyczących roli 
biblioteki jako miejsca w odczuciach użytkowników oraz relacje do ogólnej konstruk
cji jakości usług bibliotecznych.

Colleen Cook i Fred M. Heath analizując wyniki wywiadów w obszernym rapor
cie, podają wypowiedzi indywidualnych uczestników badania. Uczestnicy badania 
pochodzili z różnych uniwersytetów i reprezentowali użytkowników związanych za
wodowo z informacją, jej poszukiwaniem w obrębie różnych dziedzin (pracownicy 
naukowi, kadra asystencka, pracownicy dydaktyczni). Z ich wypowiedzi udało się 
ukształtować nowy model jakości usług bibliotecznych LibQUAL+, który podlega 
dalszym testom w bibliotekach akademickich Ameryki Północnej. Wywiady z użyt
kownikami dostarczyły bogatych informacji na temat zachowań informacyjnych, 
percepcji, preferencji, oczekiwań oraz interakcji użytkowników zarówno z zasobami 
bibliotecznymi, jak i personelem bibliotek. Okazało się, że dla wszystkich użytkow
ników ważna jest samodzielność -  autonomia w zakresie korzystania z biblioteki 
i chociaż mniej v^rawni w używaniu nowoczesnych technologii potrzebują począt
kowo pomocy, to Ŷ ydaje się, że zapewnienie przez bibliotekę dobrych warunków do 
nabywania umiejętności w samodzielnym poruszaniu się w świecie informacji związa
ne jest także z percepcją jakości usług. Związek między percepcją, satysfakcją i oce
ną jakości usług wykazjwany przez de Ruyter i in.'*̂ , mówiący że percepcja jakości jest 
najważniejszym wskaźnikiem satysfakcji, wydaje się być według autorów badań po
twierdzony jakościowo'"’. Pozostaje kwestią przyszłych badań czy pomyślne, samo
dzielne zachowania są składnikiem jakości usług, czy raczej ich rezultatem.

Dla użytkovraików uczestniczących w badaniach ważniejsze niż inne czynniki oka
zały się też usługi dostarczane z szacunkiem i dbałością, a od personelu biblioteki 
oczekiwano nie tylko wiedzy, uprzejmości ale i zaangażowania w kontaktach z użyt- 
kovmikiem. Podczas kiedy potrzeby informacyjne różniły się w zależności od dyscy
pliny, uniwersalnie akcentowano ważność bogatych, odpowiednio zasobnych kolekcji 
oraz łatwość dostępu do materiałów zaróvrao tradycyjnych, jak i elektronicznych.

Respondentów poproszono też o określenie znaczenia biblioteki jako miejsca. 
Autorzy badania zakładali, że w związku z rozwojem technik informatycznych i no
wymi możliwościami korzystania z informacji zdalnie, biblioteka jako miejsce mo
gła stracić na znaczeniu i możliwe, że jest już anachronizmem. Okazało się jednak, 
że respondenci ciągle są zgodni, co do wartości biblioteki jako miejsca. Dla większo



ści użytkowników miała ona znaczenie użytkowe, pragmatyczne i wiązało się to z kon
kretnymi potrzebami i celem odwiedzin (prowadzone badania, nauka, potrzeby infor
macyjne). Dla wielu innych biblioteka stanowi symbol życia intelektualnego uniwer
sytetu. Niektórzy zwracali też uwagę na fakt, iż biblioteka jest symbolicznym miej
scem demokracji. Bez względu na status społeczno-ekonomiczny użytkownicy siedzą 
w bibliotece obok siebie, korzystają z tycti samych książek i mają te same potencjalne 
możliwości zdobycia informacji. Dla jeszcze innych biblioteka stanowi wspaniałe miej
sce do pracy, rozmyślań, pozwala na skupienie i czerpanie inspiracji, a także w pew
nym sensie ucieczkę od realnego świata. Miejsce szczególne, bo wypełnione setkami 
tysięcy czy nawet milionem książek i indywidualny użytkownik, otoczony tą zgroma
dzoną przez pokolenia wiedzą czekającą na odkrycie. Badanie potwierdziło, że biblio
teka jako miejsce jest ciągle bardzo ważna, wbrew różnym zapowiedziom zmierzchu 
tradycyjnych bibliotek^ .̂

Użytkownicy w świetle badań oczekują ponadto, aby system biblioteczny był nie
zawodny (katalogi, transakcje biblioteczne wolne od błędów), co w równej mierze 
dotyczy sprzętu, zasobów jak i pracowników.

Obszary jakości usług określone w modelu SERVQUAL znalazły częściowe po
twierdzenie i autorzy raportu proponują raczej 4 główne zespoły cech:
• oddziaływanie usług (empatia, reakcja na potrzeby, fachowość),
• niezawodność,
• wszechobecny dostęp,
• biblioteka jako miejsce (zarówno w roli użytkowej jak i symbol).

Zaproponowano nowy graficzny model przedstawiający rozmiary jakości usług 
bibliotecznych przedstawiony na rys. 18.

Aktualny dostQp do 
zasobów

Symbol

Lokalizacja
Ucieczka

Rys. 18. Model jakości usług bibliotecznych

Źródło: Cook C.; Heath F.; Users'perception of library service quality: a LibQUAL + cjualitative studyhttpj /  
www.aii.org/libqual/events/oct2000msq/papers/HeatCook.html

http://www.aii.org/libqual/events/oct2000msq/papers/HeatCook.html


Konstrukcja tego modelu stanowi ogólne ramy jakości usług bibliotecznych i wy
maga dalszych poszukiwań i rozbudowy. Czy samodzielność użytkowników jest ele
mentem konstrukcji jakości usług bibliotecznych, autorzy raportu pozostawiają pyta
niem otwartym, natomiast pozostałe (bogata kolekcja, niezawodność, wszechobecny 
dostęp, oddziaływanie usług i biblioteka jako miejsce) wydają się elementami nieodzow
nymi.

Do tak przedstawionego modelu opracowano instrument badawczy w formie kwe
stionariusza zawierającego 41 zdań w trzech kolumnach z formatem skali; minimal
ne usługi akceptowane, pożądane usługi i percepcja dostarczanych usług w badanej 
bibliotece. Badania z zastosowaniem tego nowego instrumentu prowadzone były 
w 12 bibliotekach. Ocena aplikacji tego narzędzia jako normatywnego pomiaru ja
kości usług w bibliotekach naukowych będzie wymagała wielu analiz. Wydaje się 
jednak, że ważna jest odpowiedź na kilka pytań np.:

-  kto decydował o co pytać?
-  w jakim zakresie bibliotekarze i użytkownicy partycypowali w wyborze zdań 

do kwestionariusza?
-  jak ważne jest każde zdanie dla różnych kategorii respondentów?
Od przyjaciół z biblioteki Emory University jest mi wiadomo, iż czuli się w pew

nym sensie zawiedzeni właśnie z powodu braku szerszych konsultacji ze środowi
skiem bibliotekarzy przy budowie kwestionariusza. Mogli podać dwa pytania z zakre
su zagadnień najbardziej istotnych w ich ocenie. Konsultacja z całym środowiskiem 
z uwagi na koszty tego przedsięwzięcia z pewnością nie była możliwa, jednak taki 
sygnał wskazuje, iż należy brać pod uwagę głos zarówno użytkowników jak i usłu
godawców, którzy we własnych środowiskach najlepiej zorientowani są w prioryte
towych zagadnieniach związanych z jakością usług.

Wyniki badań pilotażowych mogą okazać się przydatne do budowy zestawu czyn
ników normatywnych pozwalających na przeprowadzenie analizy porównawczej mię
dzy bibliotekami choć możliwe, że nie wszystkie kwestie w jednakowym zakresie.

W kolejnych badaniach P. Hernon i D. Nitecki zastosowali nowe podejście do 
problematyki jakości usług bibliotecznych. Wykorzystali jedną z wcześniejszych 
wersji kwestionariusza SERVQUAL (formularz jednoczęściowy, w którym stwierdze
nia odnoszą się do różnych cech idealnej biblioteki oraz do percepcji usług aktualnie 
dostarczanych przez badaną bibliotekę). Twierdzenia użyte w instrumencie badaw
czym zostały ustalone zgodnie z priorytetami wykazywanymi przez użytkowników 
biblioteki uniwersyteckiej Yale. Celem pracy autorów była budowa i przetestowanie 
instrumentu, który byłby użyteczny do planowania i diagnostyki w indywidualnej bi
bliotece. Projekt badawczy przeprowadzono w bibliotece uniwersytetu Yale, auto
rzy wskazują, że możliwe będzie wykorzystanie tego instrumentu w innych instytu
cjach. Głównym założeniem jest to, że zdania użyte w kwestionariuszach wymagają 
każdorazowo modyfikacji tak jak determinują to priorytety poprawy jakości ustalo
ne przez usługodawców i kierownictwo danej instytucji. Autorzy podają użyteczne 
techniki prezentacji wyników badań (analiza kwadratu, analiza luk) oraz dokonują 
porównań z innymi badaniami przeprowadzonymi z wykorzystaniem metody 
SERVQUAL'*'*. Zainteresowani zastosowanym podejściem znajdą w tej pracy prak
tyczne wskazówki aplikacji metody oraz wyniki, które można porównać.

Pojawiają się też pierwsze raporty z badań pilotażowych przeprowadzonych z uży
ciem LibQUAL. Jedną z dwunastu bibliotek biorących udział w projekcie była biblio
teka uniwersytetu Washington. Nie było to pierwsze badanie jakości usług. Podob



ne przeprowadzono w tej bibliotece w 1992, 1995, 1998 oraz w 2000 r. Stive Hiller 
porównując udział w badaniach poszczególnych grup stwierdza, źe badania prze
prowadzone za pomocą LibQUAL, wykorzystujący elektroniczny system dostarcza
nia kwestionariusza przyniosły znacznie niższy odsetek odpowiedzi w porównaniu 
do poprzednich wysyłanych pocztą tradycyjną. Badania przyniosły też wiele nowych 
informacji. Wykazały między innymi ważność biblioteki jako miejsca, a także wzra
stającą ważność elektronicznych źródeł informacji. Ze względu na to, że badania 
były prowadzone dwukrotnie (1998 i 2000) rezultaty mogły posłużyć do porównania 
w kilku obszarach: poziomu satysfakcji, godzin otwarcia, ważności zasobów, biblio
teki jako miejsca, zdalnego korzystania z zasobów i usług biblioteki. Autor artykułu 
analizuje priorytety w>’kazane przez respondentów trzech grup z badań przeprowa
dzonych w 1992 i 2000 r. i zauważa, że wcześniejsze badania wykazywały np. potrze
bę rozbudowy zasobów, sieciowe udostępnianie baz bibliograficznych czy udosko
nalenie katalogu online. Badania z 2000 r. ujawniły zmiany wskazując jako priorytet 
elektroniczne dostarczanie pełnych tekstów do użytkownika, potrzebę większej liczby 
tytułów czasopism, rozszerzenie zasobów objętych możliwością rezerwacji'^. Bada
nia wykazały też różnice w postrzeganiu biblioteki przez studentów i kadrę nauko
wo-dydaktyczną. Studenci widzą bibliotekę głównie jako miejsce do pracy oraz 
miejsce, gdzie można znaleźć i korzystać ze źródeł informacji, podczas gdy kadra 
wykorzystuje bibliotekę głównie jako zasób informacji. Autor stwierdza w konkluzji, 
że ewolucja SERVQUAL w kierunku LibQUAL jest pozytywna, ponieważ uwzględ
nia większą gamę zagadnień i bardziej dopasowana jest do specyfiki usług biblio- 
tecznych*.

W numerze 4,Journal of Library Administration” zgromadzono najważniejsze ar
tykuły omawiające zagadnienia związane z nowym instrumentem pomiaru LibQUAL. 
Znalazły się tam też raporty badań z zastosowaniem metody SERVQUAL, który po
służył wielu badaczom jako punkt wyjścia do opracowania rozszerzonego instru
mentu pomiaru jakości usług bibliotecznych®*.

Jak duże jest zainteresowanie pomiarem jakości usług bibliotecznych oraz wyko
rzystaniem metody SERVQUAL świadczy obszerna bibliografia zamieszczona na 
stronach ARL®̂  oraz raporty z badań, chociaż ostatnio w większym stopniu analizuje 
się możliwości LibQUAL. Zainteresowanie metody SERVQUAL widoczne jest 
w ośrodkach bibliotecznych na świecie, czego dowodem są wymienione badania 
np. Hebert (Kanada), Calverta (Nowa Zelandia, Chiny), Her nona, Nitecki, Altman, 
Cook i in. (USA), Edwards i Browne (Australia). Metodą zainteresowano się rów
nież w brytyjskich, niemieckich, holenderskich i in. bibliotekach i ośrodkach infor
macji.

W sferze bibliotekarstwa w Polsce, choć wzrasta zainteresowanie TQM i ukazują 
się nowe publikacje dotyczące różnych aspektów jakości, zarówno teoretycznych 
jak i praktycznych, niewiele mówi się o koncepcji SERVQUAL. O kryteriach jakości 
usług wspominał Jan Sójka omawiając problematykę profilaktyki w zarządzaniu bi
blioteką przez jakość. Autor trafnie wskazał na elementy metodologii SERVQUAL 
znajdujące zastosowanie w praktyce bibliotecznej. Podkreślał, że należy pamiętać iż 
usługodawca nie zawsze jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby użytkowników, 
bo musi obok kryterium satysfakcji użytkowników z nabytej usługi, pamiętać o kry
terium efektywności organizacji, która taką usługę świadczy'*’’.

W książce Zarządzanie biblioteką... metodzie SERVQUAL poświęcono obszerny 
fragment, przybliżając środowisku bibliotekarzy koncepcje V. Zeithaml, A. Parasu-



ramana i L. Berry’ego. Ważnym przesianiem było stwierdzenie, że same systemy 
zarządzania jakością nie podnoszą jakości usług, ale koncentrowanie się tych syste
mów na kliencie umożliwia rozpoznawanie i zmniejszanie rozdźwięków pomiędzy 
postrzeganiem jakości przez usługodawcę i klienta, a w konsekwencji dążenie do 
poprawy i podnoszenia jakości. I takie możliwości zapewnia metoda SERVQUAL^^

SERVQUAL został zaprezentowany przez E. Głowacką jako metoda oceny su
biektywnych! odczuć użytkowników, przy czym autorka zwraca uwagę, że badania 
tego typu należy traktować na równi z innymi, ponieważ ostateczna jakość obsługi 
szeroko pojętych klientów biblioteki jest wypadkową wielu elementów (subiektyw
nych odczuć, sprawności i skuteczności systemu, zgodności z potrzebami środowi-

W 2000 r. ukazał się mój artykuł, w którym zaprezentowałam oryginalną kon
cepcję oraz wybrane publikacje donoszące o możliwościach i ograniczeniach tego 
instrumentu badawczego i raporty z przeprowadzonych badań. Wskazałam też na 
możliwość wykorzystania modelu w badaniu jakości usług bibliotecznych po dosto
sowaniu do specyfiki usług oraz warunków lokalnych na przykład w bibliotekach 
szkół niepaństwowych^®. Na IV Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepublicz
nych zapoznałam uczestników z koncepcją SERVQUAL oraz możliwościami jej im
plementacji w bibliotekach^^.

W książce Studium Zastosowania Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM) 
w Bibliotekoznawstwie i  Informacji Naukowej E. Głowacka prezentowała postawy, 
tendencje, modele oraz sposoby wykorzystania narzędzi i technik kompleksowego 
zarządzania jakością w sferze usług biblioteczno-informacyjnych. Między innymi tech
nikami zaprezentowała też SERVQUAL̂ ® wskazując na potencjalne zalety zastoso
wania kwestionariusza w badaniach usług bibliotecznych. Autorka w aneksie załą
czyła ankietę użytą w badaniach przez D. Nitecki (1996).

W różnych czasopismach fachowych (z zakresu problematyki jakości, marketin
gu i zarządzania), można ponadto odnaleźć parę wzmianek na temat raportów z ba
dań z wykorzystaniem kwestionariusza SERVQUAL, ale są to raczej obszary, dla 
których pierwotnie model był stworzony np. w badaniach jakości usług bankowych, 
ubezpieczeniowych czyli organizacji nastawionych na zysk (biznesowych).

W 2000 r. na Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Instytut Biblio
tekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ w Krakowie Niels Ole Pors na marginesie 
tematyki jakości w bibliotece elektronicznej, wspomniał o pewnych ograniczeniach 
SERVQUAL i zasugerował możliwe zmiany np. w doborach prób, które mogłyby 
przynieść interesujące informacje związane z tą metodą^®.

Metoda SERVQUAL w praktyce bibliotekarstwa polskiego nie znalazła jak dotąd 
zastosowania, chociaż jak wynika z rozpraw teoretycznych i raportów z przeprowa
dzonych badań, zawiera ona ogromnie dużo możliwości, które z powodzeniem moż
na praktycznie zastosować w całości lub wybierając niektóre elementy metody. Inte
resujących informacji może nam dostarczyć porównanie w czasie oczekiwań użyt
kowników i postrzegania przez nich usług. Kilkakrotne wyznaczenie poziomu 
SERVQUAL np. co 6 miesięcy lub co rok, dostarczy danych nie tylko na temat 
różnicy pomiędzy postrzeganiem i oczekiwaniami, ale również wyjaśni, z czego wy
nika ta różnica: ze zmiany oczekiwań klientów, ze zmiany postrzegania, czy też ze 
zmiany i jednej, i drugiej wartości.

Odpowiednia adaptacja metody SERVQUAL może być również wykorzystana do 
sprawdzenia poziomu jakości usług świadczonych wewnątrz organizacji przez



określone działy na rzecz innych komórek lub pracowników. Ci wewnętrzni klienci, 
posługując się zmodyfikowanym instrumentem SERVQUAL, dostarczają informacji 
niezbędnych do właściwego funkcjonowania całej organizacji.

3.3. PODSUMOWANIE

Obecnie, kiedy wydatki na biblioteki są większe niż kiedykolwiek przedtem, bi
blioteki muszą dokonywać ocen jakości i efektywności swycłi działań. Poszukiwane 
są i opracowywane nowe metody oceny, nowe czynniki, które mają wpływ na ocenę 
jakości usług w sferze biblioteczno-informacyjnej. The Gaps Model of Service 
Quality był punktem wyjścia dla wielu różnych podejść badawczych. Część badaczy 
skupiła się na jednej z możliwych luk, czyli na luce 5, która określa jakość usług 
jako redukcję rozbieżności między usługą oczekiwaną a postrzeganą. Wyniki badań 
pozwoliły na dalsze zmiany i nowe projekty badań. Używając obszarów zidentyfiko
wanych w SERVQUAL jako punktu wyjścia, koncepcja jakości usług bibliotecznych 
z perspektywy użytkownika została rozbudowana przez wielu badaczy (D. Nitecki; 
R Hernon; E. Altman i in.), ale jak się wydaje nie do końca wykryto wszystkie ele
menty wchodzące w skład jakości usług Hbliotecznych i poszukiwania w tym zakre
sie ciągle trwają.

Metoda SERVQUAL może posłużyć do analizy przyczyn powstawania rozbieżno
ści pomiędzy oczekiwaniami i doświadczeniami użytkowników bibliotek. Analiza taka 
konieczna jest do opracowania strategii unikania sytuacji, w której użytkownicy ne- 
gatjwnie oceniają jakość usług na podstawie zawodu, jakiego doznali wobec nie
spełnienia przez bibliotekę ich oczekiwań. Model jakości usług pokazuje, że owa 
rozbieżność (luka) pomiędzy oczekiwaniami i doświadczeniami klientów bibliotek 
może wynikać z kilku przyczyn (innych luk). Zarówno wystąpienie jednej z tych 
przyczyn, jak i nałożenie się kilku, powoduje w rezultacie nieuchronny rozdżwięk 
pomiędzy tym, czego użytkownik oczekiwał i tym, co jak sądzi, otrzymał. Nieustan
ny wysiłek mający na celu niedopuszczenie pojawienia się wspomnianych luk za
pewni pozyskanie pozytywnej oceny usługi bibliotecznej przez użytkownika, a przy
najmniej spełnienie jego oczekiwań.

Na oczekiwania użj^kowników bibliotek wpływ mają nie tylko czynniki niezależ
ne od biblioteki (przeszłe doświadczenia użytkownika, osobiste potrzeby, komuni
kacja ustna, usługi alternatywne), ale również zmienne zależne takie jak lokalizacja, 
wygląd placówki, postawa i zachowania pracowników, dostęp, informacja, promocja, 
formalne zobowiązanie do jakości usług itp. Te sygnały marketingowe wysyłane przez 
daną bibliotekę w znacznym stopniu kształtują oczekiwania klientów bibliotek. Kie
rownictwo biblioteka dążące do usatysfakcjonowania swoich klientów powinno pod
jąć badania marketingowe w celu poznania oczekiwań obecnych i potencjalnych klien
tów względem usługi, którą biblioteka świadczy. Badaniami powinny być objęte gru
py utraconych użytkowników i tych, którzy jeszcze użytkownikami nie są. Od tych 
dwóch kategorii właśnie często możemy dowiedzieć się o ich wyobrażeniach na te
mat usług bibliotecznych, o oczekiwaniach, czasem o utraconym zaufaniu, rozczaro
waniu usługami.

Badania marketingowe umożliwiają identyfikację kryteriów służących sformuło
waniu oczekiwań użytkowników, określeniu wag w ostatecznej ocenie jakości, oraz 
rozpoznaniu wymagań stawianych wobec usług bibliotecznych w odniesieniu do



każdego kryterium. Na podstawie wyników badań pracownicy i kierownictwo biblio
teki kształtuje swoje wyobrażenia o potrzebach klientów. Wysoka jakość przeprowa
dzonego badania oraz gotowość ze strony zarządzajijcych biblioteką do zaakceptowania 
wyników badań, nawet jeśli są negatywne lub nie potwierdzają założeń i przekonań 
kierownictwa, pozwalają zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia luki 1. To pierw
szy punkt krytyczny, który mówi o rozbieżności pomiędzy rzeczjwislymi oczekiwa
niami użytkowników a icli interpretacją dokonywaną przez zarządzającycłi biblioteką. 
Luka 1 może wynikać z rozdżwięku w postrzeganiu kategorii jakości w perspektywie 
użytkownika oraz w ujęciu operacyjnym, z punktu widzenia wj^mogów procesu usłu
gowego. W zapobieganiu występowania luki \ chodzi więc o porównanie tego, co 
o poszczególnych usługach myślą użytkownicy z tym, co jest wyobrażeniem zarzą
dzających i pracowników o odczuciach klientów. W bibliotekach akademicldch luka 
ta określana jest też jako brak odpowiedniej interakcji pomiędzy bibliotekarzami, 
studentami, kadrą naukową i dydaktyczną. Wpływają na tę lukę trzy zasadnicze 
czynniki:

1. Brak szerokich badań marketingowych dotyczących potrzeb i oczekiwań użyt
kowników oraz przekonanie, że bibliotekarze wiedzą czego oczekują użytkownicy.

2. Zła (niewystarczająca) komunikacja pomiędzy pracownikami obsługi a zarzą
dzającymi biblioteką (niechęć lub brak możliwości zgłaszania problemów i brak 
uprawnień pracowników do ich rozwiązywania).

3. Zbyt rozbudowana struktura organizacyjna (przepływ informacji będzie utrud
niony, zakłócony pomiędzy poszczególnymi szczeblami)"’.

Badania powinny więc objąć wszystkie te grupy, przy czym od użytkowników 
uzyskamy informacje na temat tego, jak oni oceniają usługę pod rożnymi względa
mi, a od pracowników dowiemy się o tym, jak postrzegają ocenę (stopień zadowole
nia) klientów.

Przyjmując, że kierownictwo biblioteki prawidłowo zidentyfikowało oczekiwania 
użytkowników, kolejny punkt krytyczny może pojawić się na etapie przekładania 
tych wyobrażeń kierownictwa o oczekiwaniach na konkretne cechy usług, które 
powinny zostać uwzględnione w opracowaniu strategii marketingowej biblioteki.

Na wielkość luld 2, czyli różnicy pomiędzy postrzeganiem zarządzających potrzeb 
klientów a specyfikacją jakości usług będzie mieć wpływ: zobowiązanie zarządzających 
do jakości usług, ustalenie celu, który bezpośrednio odnosi się do standardów i oczeki
wań użytkowników, standaryzacja zadań z w>^korz>'staniem nowoczesnych technologii.

Luka 3 wynika z faktu, że usługa biblioteczna może być świadczona przez roż
nych pracowników na rzecz licznej grupy klientów i dlatego konkretny proces usłu
gowy wynika z wielu uwarunkowań, na przykład psychicznych i fizycznych predys
pozycji pracowników jak i użytkowników, czy różnych dodatkowycłi okoliczności 
przewidywalnych i nieprzewidywalnych w procesie świadczenia usług. Юuczowe 
czynniki wpływające na tę lukę to:

1. Dwuznaczność roli pracownika, która uwzględnia niepewność co do wyma
gań zarządzających w stosunku do pracowników oraz brak niezbędnych informacji, 
jak zadanie wykonać poprawnie.

2. Niedopasowanie do zawodu (brak potrzebnej wiedzy i umiejętności, brak no
woczesnych narzędzi i technologii).

3. Konflikt roli pracowników, którzy postrzegają niemożność satysfakcjonowa
nia zewnętrznych i wewnętrznych klientów.

4. Systein zarządzania oparty na „wydajności”, gdzie nie pozostawia się pracowni
kom możliwości samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów^’*.



Kolejna luka (4) może powstać w wyniku rozbieżności między faktycznymi do
znaniami klienta biblioteki i obietnicami złożonymi przez bibliotekę w rożnych for
mach komunikacji (formalne zobowiązanie do usług, reklama, komunikacja ustna, 
regulaminy itp.). Obiecanie konkretnej usługi podnosi oczekiwania klienta, dlatego 
należy do reklamy podchodzić bardzo ostrożnie i oferować usługi, które jesteśmy 
w stanie zapewnić.

Model Jakości Usług sugeruje pewną etapowość procesu osiągania pożądanej 
i oczekiwanej przez klientów jakości usługi. Dla biblioteki będą to następujące etapy:

Etap 1: Badanie oczekiwań i doświadczeń klientów biblioteki -  gromadzenie i  ana
liza danych o tych oczekiwaniach

Ch. Millson-Martula i V. Menon, podobnie jak P. Hernom i E. Altman podkreśla
ją, że w pierwszej kolejności bibliotekarze akademiccy muszą zidentyfikować swo
ich klientów i ustalić, jak korzystają oni z usług bibliotecznych (zachęcić użytkowni
ków do jasnego określenia swoich wymagań w stosunku do usług bibliotecznych)*’̂ . 
W celu jak najlepszego rozpoznania oczekiwań użytkowników biblioteka powinna 
dysponować sprawnym systemem informacji marketingowej. W skład tego syste
mu powinien wchodzić: system informacji o skargach i postulatach użytkowników 
oraz informacje uzyskane od pracowników pierwszej linii, czyli pracowników obsłu
gi. Przj^datne jest też ustalenie ważności poszczególnych cech usług z punktu wi
dzenia klientów. Pozwala to na monitorowanie zmienności oczekiwań w czasie oraz 
ustaleniu rozbieżności między oczekiwaniami, a percepcją dostarczanych usług.

Etap 2: Identyfikacja możliwości doskonalenia jakości usług
Sprawny system analizy zebranych danych umożliwia zaprojektowanie nowej 

usługi (jeśli takie postulaty występują) lub modyfikacje, dostosowanie istniejących 
do wymagań i oczekiwań klientów. Zmiany, modyfikacje usług lub nowe usługi mu
szą być poprzedzone analizą ekonomicznej zasadności i spodziewanych korzyści'’'̂  
Za przykład może posłużyć zamiana formy tradycyjnej czasopism na dostęp elektro
niczny, który jest obecnie coraz powszechniejszy i ogólnie oczekiwany przez użyt
kowników. Często producenci baz oferują pakiet, w skład którego wchodzi od killcu- 
dziesięciu do kilku tysięcy czasopism. Koszt prenumeraty bazy wobec takiej liczby 
tytułów wydaje się rozsądny, ale dopiero stopień wykorzystania tychże czasopism 
może nas upewnić co do racjonalności tego wyboru.

W kontekście identyfikacji możliwości doskonalenia jakości usług, jak przypo
mina Maria Kocójowa* ,̂ należy zwrócić uwagę na szerokie wykorzystanie ICT (In
formation and Communication Technology) w programach akademickich. Coraz 
częściej technologie informatyczne wykorzystywane są w kształceniu na odległość 
lub do wspomagania kursów tradycyjnych. Biblioteki i bibliotekarze muszą aktyw
nie uczestniczyć w tym procesie, zapewniając studentom stacjonarnym i tym studiu
jącym na dystans (mogą to być również studenci zaoczni, którzy mniej czasu spę
dzają w bibliotece macierzystej uczelni) jednakowe możliwości dostępu do źródeł 
informacji (dostęp do baz danych i pełnych tekstów elektronicznych, nowych narzę
dzi umożliwiających studiowanie na odległość). Ważne są też umiejętności samych 
bibliotekarzy w tworzeniu i dostarczaniu zasobów wirtualnych (organizowanie dostę
pów zdalnych do baz obcych, opracowanie własnych baz, poradnictwo dla studentów, 
nawigacja po zasobach, system kontaktu z użytkownikiem z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej, forum dyskusyjnego). W ten sposób włączamy się w program infor
mation literacy, który jest jednym z podstawowych zadań bibliotekarzy.



Etap  3: Projektowanie cech usług i strategii marketingowej oraz ocena jej efek
tywności -  formułowanie standardów jakości

Ścisłe olo-eślenie czasu dostarczania dokumentów, rodzaju dokumentów, usług od- 
płatnycłi itp. To bardzo trudny etap ponieważ projektujemy usługi o konkretnycłi ce- 
cłiacłi, olcreślamy szczegółowo do czego się zobowiązujemy i musimy przewidzieć sytua
cje, w łdórych nie będziemy w stanie obietnic spebić. Przykładem może być zapewnienie 
użytkownika o niezawodnym sprzęcie komputerowym, niezawodnycłi kopiarkach i usu
waniu awarii, jeśłi takie wystąpią np. w ciągu paru dni. Niestety zdarza się i tak, iż mimo 
zapewnień i serwisów gwarancyjnych producenta, naprawa sprzętu wjonaga znacznie 
dłuższego czasu a sytuacja finansowa nie pozwala na zamianę sprzętu na nowy. Reakcje 
użytkowników łatwo przewidzieć. Może też z tych powodów bardzo trudno znaleźć 
u nas bibliotekę, która np. na swoich stronach WWW wyraźnie informuje o swoich 
zobowiązania do świadczenia usług, określając czas dostarczania dokumentu, realizacji 
zamówień, zobowiązanie do rekompensaty, jeśli nie wywiąże się z tych obietnic.

Innym ważnym zagadnieniem jest merytoryczna jakość produktów bibliotecz
nych. Wanda Pindlowa zwraca uwagę na bardzo istotne zagadnienie, a mianowicie 
co stanowi o jakości usług informacyjnych oferowanych przez biblioteki oraz jak 
dążyć do osiągnięcia odpowiedniego poziomu jakości. Poruszona problematyka jest 
trudna i dotyczy co najmniej kilku aspektów, wśród których autorka wymienia: zagad
nienia związanie z zarządzaniem informacją, poziom technologiczny, kompetencje pra
cowników informacji, potrzeby użytkowników informacji oraz ich umiejętności, kryte
ria oceny jakości tradycyjnej i elektronicznej informacji®’’. Istotnym i w Polsce mało 
rozpoznawanym zagadnieniem jest zjawisko nieprawdziwych, błędnych danych w li
teraturze przedmiotu. Mogą to być celowe przekłamania lub przypadkowe dezinfor
macje. Autorka podkreślała rolę pracownika informacji w selektywnym i krytycznym 
wyborze źródeł informacji oraz umiejętnym przestrzeganiu użytkowników przed wyko
rzystywaniem niesprawdzonych materiałów np. z Internetu. Projektując różne cechy 
oferowanych usług np. szkoleń bibliotecznych należy też uwzględnić charakterysty
kę produktów bibliotecznych (autor, instytucja sprawcza, wiarygodność, zakres pre
zentowanej informacji, kryteria doboru źródeł i in.).

Et ap  4: Tworzenie warunków świadczenia usługi -  przygotowanie materialnych 
warunków świadczenia usługi, zatrudnienie iprzeszliolenie personelu, opracowa
nie i  prezentacja materiałów promocyjnych

Właściwe metody rekrutacji i motywacji pracowników, prawidłowa organizacja 
i kontrola pracy, odpowiednie warunki sprzyjają pozytywnym ocenom jakości usług. 
E. B. Zybert zalicza wszystkie te czynniki do kultury organizacyjnej danej biblioteki. 
Rekrutacja, selekcja pracowników do zawodu oraz wybór najlepszych, którzy będą 
urzeczywistniali wizję i realizowali cele danej biblioteki to pierwszy etap. Drugim jest 
wprowadzenie pracownika do pracy i nie chodzi tu tylko o zapoznawanie z zakresem 
obowiązków, stanowiskiem pracy lecz przede wszystkim o zaprezentowanie mu wy
znawanych przez bibliotekę wartości i filozofii działania oraz wzorców i norm kultu
rowych, które później w czasie zatrudnienia w danej bibliotece będą wzmacniane i roz
wijane**. Autorka postuluje też opracowanie w każdej bibliotece zestawu czynników 
motywujących, które będą znane każdemu pracownikowi, aby mógł on uzyskać jasny 
obraz zawodowej perspektywy. Brak tego typu określeń mogą działać demobilizująco, 
zniechęcająco i wpływać na poziom jakości świadczonej pracy**̂ .

Nowoczesne technologie są sojusznikiem bibliotek w zakresie promocji. Dobrze 
opracowana strona WWW to nie tylko niezbędne w dzisiejszych czasach źródło in



formacji, ale też szansa zindywidualizowania obsługi użytkowników i równocześnie 
dotarcia z informacją do szerokiego grona odbiorców (poczta elektroniczna, sieci 
rozlegle, skrzynki sugestii, pomoc instrukcyjno-metodyczna). Każdy potencjalny 
użytkownik może uzyskać wszystkie niezbędne informacje (godziny otwarcia, loka
lizacja, warunki korzystania, dostępność poszukiwanych materiałów) bez koniecz
ności przychodzenia do biblioteki. Dokumenty w formie elektronicznej mogą być 
przekazane bezpośrednio na biurko użytkownika (dostęp online do różnego rodzaju 
baz prenumerowanych przez bibliotekę lub za pośrednictwem serwisu biblioteki 
przesyłane w formie plików). Łatwa nawigacja, dobra, czytelna grafika (logiczna 
konstrukcja, indeksy, mapy serwisu), sprawne systemy wyszukiwania (katalogi 
OPAC, linki, wyszukiwarki na stronach) informacja o datach aktualizacji zasobów 
informacyjnych umieszczonych na stronach WWW -  to wszystko ułatwia budowę 
zaufania użytkownika do biblioteki i jej personelu oraz pozwala na poprawę wizerun
ku organizacji.

Etap 5: Komunikowanie się z użytkownikami usług bibliotecznych poprzez działa
nia promocyjne

Działania promocyjne mogą być traktowane jako pierwszy etap kontaktu biblio
teki z potencjalnym klientem, zarówno wpływający na ich oczekiwania, jaki i kon
frontujący zapowiedzi (oferta usługowa biblioteki) z faktycznymi doświadczeniami 
związanymi z korzystaniem z usług bibliotecznych®®. Obecnie tym pierwszym kon
taktem może być strona WWW biblioteki, gdzie potencjalny użytkownik może od
szukać wszystkie istotne z jego punktu widzenia informacje (np. kto może korzystać 
z biblioteki, na jakich warunkach, w jakich godzinach, czy biblioteka dysponuje po
trzebnymi mu zasobami, za które usługi musi zapłacić, ile, jak szybko może uzyskać 
materiały lub informację itp.).

Etap 6: Świadczenie usługi i kontrola procesu usługowego
Etap świadczenia usługi to czas zaangażowania pracowników pierwszej linii, jak 

również wspierającego ich personelu (dział gromadzenia, opracowania, zaplecze tech
niczno-gospodarcze) , w pomyślne sprostanie (o ile nieprzekraczanie) oczekiwań użyt
kowników, czyli realizację zaprojektowanej strategii. Proces świadczenia powinien być 
poddawany ciągłemu monitoringowi w poszukiwaniu kolejnych możliwości podno
szenia jakości usług®®. Niezbędne jest też wsłuchiwanie się w głos klientów, a więc 
sprawny system skarg, wniosków, sugestii użytkowników, który pozwala uspraw
niać i korygować proces świadczenia usług.
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Rozdział 4

BIBUOTEKI WYZSZYCH SZKÓŁ 
NIEPAŃSTWOWYCH

Historia współczesnych bibliotek szkól niepaństwowych jest krótka, zaledwie 14- 
letnia dla nielicznych, których macierzyste uczelnie powstały na początku lat dzie- 
węćdziesiątych XX w. Od momentu powstania pierwszych uczelni prywatnych, toczą 
się wokół nich szerokie dyskusje na temat jakości kształcenia, stworzenia powszech
nego systemu akredytacji, wpływu szkolnictwa niepaństwowego na rozwój systemu 
edukacji w naszym kraju, czy też o przyszłości tych uczelni. Takich analiz w ostat
nich latach ukazało się wiele, jednak w początkowym okresie problematyce biblio
tek szkół niepaństwowych nie poświęcono zbyt dużo uwagi, a jeśli występowała to 
na marginesie innych zagadnień i w większości były to słowa krytyczne. W zasadzie 
dopiero w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęły ukazy
wać się teksty prezentujące wybrane biblioteki. Aby prawidłowo rozumieć i oceniać 
działalność biblioteki szkół niepaństwowych niezbędne jest krótkie odniesienie do 
genezy powstania tego typu szkół oraz różnych uwarunkowań ich rozwoju.

4.1. ROZWCW WYZSZEGO SmOLNICIWA NIEPAŃSTWOWEGO

Uczelnie niepaństwowe w naszej rzeczywistości lat dziewięćdziesiątych XX w. były 
zjawiskiem nowym, choć ten typ kształcenia w Polsce ma bogate tradycje. Wspomnieć 
wypada Akademię w Zamościu ufundowaną przez Jana Zamoyskiego czy Wyższą Szkołę 
Rolniczą w Żabkowie pod Poznaniem utworzoną w 1870 r. przez Augusta Cieszkow
skiego'. W okresie II Rzeczypospolitej działało 15 uczelni niepaństwowych, z których 
do czasów obecnych przetrwał tylko Katolicki Uniwersytet Lubelski założony w 1918 r. 
W 1938 r. uczelnie te zatrudniały 900 samodzielnych pracowników naukowych i kształ
ciły znaczną liczbę studentów (22%). Po zakończeniu II wojny światowej podejmowa
ne były próby reaktywowania szkół niepaństwowych, jednak ze względów politycz
nych udało się to tylko w przypadku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego^.

System komunistyczny wyrządził edukacji w Polsce wiele szkód (niedoinwesto
wanie, ułomne programy nauczania, podporządkowanie szkolnictwa celom ideolo
gicznym). Szczególnie dotkliwie politykę państwa w tamtym okresie odczuły uczel
nie wyższe. Kształcenie na poziomie wyższym zostało podporządkowane czysto uty



litarnym celom. Miało ono umożliwiać awans społeczny dla mas, a z drugiej strony 
miało kształcić kadry niezbędne gospodarce o nastawieniu tradycyjnym i industrial- 
nym-\ Model kształcenia preferował człowieka wylconawcę, a nie człowieka twór
czego. Percepcja wykształcenia wyższego w społeczeństwie była niska, ponieważ 
trudno było dopatrzyć się związku między wykształceniem wyższym a drogą awan
su społecznego, zawodowego czy ekonomicznego. W łatacłi siedemdziesiątych! 
i osiemdziesiątych! ubiegłego wieku, kiedy kraje ro2rwinięte przechodziły na maso
we kształcenie na poziomie wyższym, w Polsce liczba studiujących zmniejszyła się 
z 453 w 1980 do 370 tys. w 1989 r. Było to wynikiem celowej decyzji władz komuni
stycznych, które świadomie ograniczały zasięg wyższej edukacji w Polsce, tym sa
mych spychając kraj na peryferie cywilizacyjnego świata"*.

Mimo marginalizacji znaczenia i niskich nakładów na szkolnictwo wyższe nie
którym kierunkom i uczelniom udało się zachować wysokie standardy kształcenia 
(niektóre dziedziny nauk eksperymentalnych i technicznych, humanistyczne) i eli
tarny charakter. W gorszej sytuacji jednak były nauki społeczne, ekonomiczne i praw
ne, które przez długi czas podlegały naciskom ideologicznym i politycznym. Nauki 
te były nastawione na kształcenie kadr potrzebnych systemowi komunistycznemu 
(centralne planowanie, zarządzanie strukturami państwowymi i partyjnymi, zarzą
dzanie w gospodarce socjalistycznej, tworzenie propagandy itp.). Kadry tak wy
kształcone były zupełnie nieprzydatne w systemie gospodarki rynlcowej i w warun
kach państwa demokratycznego.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. byliśmy świadkami ogromnego wzrostu licz
by studentów i szybkiego rozwoju nowych centrów edukacyjnych, zwłaszcza insty
tucji szlcolnictwa wyższego. W roku akademickim 1990/1991 działało 112 szkół wyż
szych, a studiowało 400 tys. osób (z 37-milionowej populacji), z czego około 320 tys. 
osób na studiach nieodpłatnych oferowanych w ograniczonej liczbie miejsc w pań
stwowych szkołach wyższych. Oznaczało to wskaźnik skolaryzacji na poziomie 12,9%. 
Wykształcenie wyższe miało tylko 7% ogółu Polaków (w porównaniu do niemal 20% 
obywateli Unii Europejskiej), a studia wyższe były w zasadzie dostępne tylko dla 
wybranych^. Przemiany ustrojowe i związana z tym transformacja gospodarki oraz 
nowa, liberalna Ustawa o Szkolnictwie Wyższym*' dopuszczająca tworzenie szkół 
prywatnych i ograniczająca uprawnienia państwa w zakresie nadzoru nad uczelnia
mi w Polsce spowodowały dynamiczny rozwój sektora usług edukacyjnych.

W początkowym okresie zaczęły powstawać głównie uczelnie ekonomiczne, co 
było wynikiem zapotrzebowania rynku. Szybko zmieniająca się gospodarka potrzebo
wała dobrych menedżerów niekoniecznie z tytułem magistra i wiedzą uniwersytec
ką, lecz z praktycznymi umiejętnościami. Powstało szerokie zapotrzebowanie na pra
cę w bankach, urzędach skarbowych, w służbach finansowych, przedsiębiorstwach. 
Firmy i instytucje zaczęły stosować zarządzanie strategiczne i marketingowe. Tylko 
nieliczne państwowe wyższe uczelnie ekonomiczne kształciły kadrę, której umiejęt
ności przydatne były w nowych warunkach. Uczelnie ekonomiczne zaczęły co prawda 
zmieniać programy studiów, uruchamiać płatne studia zaoczne i wieczorowe, ale liczba 
oferowanych miejsc nie wystarczała, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę coraz większe 
potrzeby i rosnące wymagania pracodawców. Wykształcenie zaczęto kojarzyć z pre
stiżem i odpowiednimi gratyfikacjami. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie była ro
snąca z roku na rok liczba szkół biznesowych.

Wzrastała też w ogromnym tempie liczba studentów uczelni niepaństwowych. 
Dla zobrazowania tego zjawiska warto prześledzić dane zawarte w tabeli 8.



Liczba wyższych uczelni niepaństwowych według profilu nauczania

WYSZCZEGÓLNIENIE
LATA

1992/
1993

1995/
1996

1996/
1997

1997/
1998

1998/
1999

1999/
2000

Ogółem 18 80 114 146 158 174
Uniwersytety
Wyższe szkoły techniczne
Wyższe szkoły rolnicze
Wyższe szkoły ekonomiczne 46 66 88 89 94
Wyższe szkoły pedaRogiczne 10 11 12
Wyższe szkoły artystyczne
Wyższe szkoły teologiczne 13 14 13 15
Pozostałe szkoły o profilu uniwersyteckim 11 18 24 25 25
Wyższe szkoły zawodowe 13

Żrócllo: Szabłowski, J- (2000). Rozwój szkolnictwa niepaństwowego w Polsce -  wybrane problemy. W: Jakość 
kształcenia. Doświadczenia i perspektywy uczelni niepaństwowych. Ю-aków; Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Bankowości, s. 8.

W początkowym okresie uczelnie niepaństwowe zaczęły powstawać w dużych 
miastach, ale wkrótce tworzono je w całej Polsce, nawet w małych miejscowościach 
bez jakichkolwiek tradycji akademickich. Pierwszą taką uczelnią, założoną jeszcze 
w 1991 r. w małym, 80-tysięcznym Nowym Sączu była WSB-NLU. Obecnie takich 
uczelni, położonych poza polskimi metropoliami jest już 106, w tym 28 państwo
wych wyższych szkół zawodowych^ I jak stwierdza Krzysztof Pawłowski, „...dla 
małych i średnich miast, w których często upadały duże, nierentowne, socjalistycz
ne przedsiębiorstwa, stały się one jedyną szansą rozwoju lokalnego”*̂.

Tabela 8
Liczba studentów w wyższych szkołach niepaństwowych w latach 1992-2000

LATA
WYSZCZEGÓLNIENIE 1992/1 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/

993 1996 1997 1998 1999 2000
Ogółem 16169 89399 143344 226795 331483 419167
Uniwersytety 7832 13261 14092 15229 15087 15693
Wyższe szkoły tecłmiczne 61 2678 4973 7610 10417 11369
Wyższe szkoły rolnicze - - 233 587 930 1309
Wyższe szkoły ekonomiczne 3452 43547 77969 137302 205743 262239
Wyższe szkoły pedagogiczne 255 14098 19648 23679 29860 36667
Wyższe szkoły artystyczne 60 388 485 586 755 875
Wyższe szkoły teologiczne 4509 5646 7002 6630 8162 8133
Pozostałe szkoły o profilu uniwersyteckim - 9781 18942 35172 54215 65666
Wyższe szkoły zawodowe - - - - 6314 17216

Źródło: Szabłowski,!. (2000). Rozwój szkolnictwa niepaństwowego w Polsce... op. cit., s. 8.

Dla wielu uczelni pierwsze lata działalności były bardzo trudne, ponieważ zaczy
nały niemal od zera, ijez bazy lokalowej, tradycji akademickich, odpowiednich środ
ków finansowych. Wynajmowały budynki, zmieniały siedziby, borykały się z różny
mi trudnościami organizacyjnymi, prawnymi, problemami kadrowymi. Z biegiem



czasu, kumulując wypracowane środki przeznaczały je na poprawę warunków studio
wania i rozwój. Nieliczne spośród działających obecnie na rynku edukacyjnym dokona
ły ogromnych inwestycji w zaplecze materialne (własne budynki, obiekty sportowe, 
socjalne, biblioteki, znakomicie wyposażone pracownie komputerowe czy językowe).

Można zatem zadać pytanie, dlaczego jedni inwestują a inni nie? Odpowiedź nie 
jest ani prosta, ani też jednoznaczna. Jedna z możliwych odpowiedzi związana może 
być z lokalizacją uczelni, liczbą studiujących, wysokością czesnego. Małe uczelnie 
mają w zasadzie mniejsze szansę na dokonywanie inwestycji ponieważ z wypracowa
nych środków muszą pokrywać bieżące koszty funkcjonowania (lokale, wynagro
dzenia itp.). Dla średnich lub dużych uczelni, tych inwestujących prawdopodobnie 
inwestycje związane są z wizją przyszłości, jeszcze inni korzystają z „boomu” eduka
cyjnego i kiedy minie znikną z rynku edukacyjnego. К  Pawłowski charakteryzując 
strukturę płatnych studiów wyższych w Polsce, podzielił je na 3 zasadnicze grupy;

-  szkoły państwowe (przyjęły one w 2000 r. na pierwszy rok studiów odpłat
nych aż 131 235 studentów);

-  szkoły niepaństwowe „spółdzielcze” tworzone przez „spółdzielnie” profesorów;
-  szkoły niepaństwowe „prywatne”, tworzone przez założycieli, osoby fizyczne 

bądź prawne®.
Autor postawił tezę, źe dwie pierwsze grupy uzyskane środki z czesnego przezna

czają niemal w całości na kadrę (wynagrodzenia), a tylko w szkołach tzw. prywatnych 
pieniądze z czesnego przeznaczane są w dużej części na rozwój, tzn. inwestycje mate
rialne, budowę kreatywnych zespołów naukowych i dydaktycznych. Analizując sektor 
uczelni niepaństwowych K. Pawłowski doszukał się zaledwie 30 uczelni, które konse
kwentnie inwestują w rozwój uczelni i w sposób trwały będą istnieć jako alternatywa 
dla uczelni państwowych*".

W 2003 r. działało w Polsce już 377 uczelni, z tego 252 prywatne” i ciągle powstają 
nowe, mimo iż rynek edukacyjny kurczy się (zbliżający się niż demograficzny, nasyce
nie rynku pracy, szerokie i otwarte oferty programowe uczelni państwowych i uczelni 
Europy Zachodniej), a kryteria oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej zostały za
ostrzone i wielu uczelniom już działającym zawieszono uprawnienia'^.

Często słyszy się głosy, że umasowienie studiów na taką skalę jaka występuje 
obecnie w Polsce, niesie ze sobą zagrożenia m.in. obniżenie poziomu i jakości kształ
cenie, ale dotyczy to w równej mierze uczelni prywatnych i państwowych. Analizy 
szans i zagrożeń różnią się w ocenach, jednak ich autorzy są zgodni co do tego, że 
rozwój szkolnictwa niepaństwowego w ciągu ostatnich lat odegrał istotną rolę. Wzrósł 
współczynnik skolaryzacji. Obecnie studiuje w Polsce ponad 1 min 800 tys. studen
tów (w tym 528 tys. w szkołach niepaństwowych), wskaźnik skolaryzacji brutto 
osiągnął poziom 46,2%, a więc wyższy od wskaźnika skolaryzacji osiąganego w wielu 
rozwiniętych państwach świata*^ Wykształcił się rynek edukacyjny z poszerzoną 
ofertą edukacyjną. Osiągnięcia w zakresie tworzenia bazy materialnej, dydaktyki 
i badań naukowych są imponujące*^ Zmiany w przestrzennym rozmieszczeniu szkol
nictwa wyższego (uczelnie w małych i średnich miejscowościach) przyczyniły się 
również do rozwoju regionów (nowe miejsca pracy, podniesienie kwalifikacji, wpły
wy do budżetów lokalnych, podniesienie dochodów ludności lokalnej, współpraca 
z firmami, wzrost przedsiębiorczości) Ważny jest też wpływ uczelni na rozwój 
kulturalny (organizowanie imprez kulturalnych np. wystawy malarstwa, różne ini
cjatywy studenckie promujące uczelnie w skali ogólnokrajowej, popularyzacja wie
dzy i kultury wśród miejscowego społeczeństwa) i cywilizacyjny, który widoczny 
jest już w wielu miejscowościach*®.



4.2. ВШиОТЕЮ WYZSZYCH SZKÓŁ NIEPAŃSTWOWYCH 
W UCZBACH

W początkowym okresie tworzenia się sektora niepaństwowego prezentowano 
w publikacjach głównie wskaźniki ilościowe, brakowało jednak nawet tych podsta
wowych danych ilościowych dotyczących bibliotek. W dostępnych informatorach 
zamieszczano informacje o uczelni, ofertach programowych, liczbie studentów za
pominając lub celowo pomijając te dotyczące bibliotek, ich zasobów i wyposażenia. 
I chociaż nikt nie ma wątpliwości, że biblioteka akademicka, czy biblioteka szkoły 
wyższej jest organizacją ułatwiającą interakcje pomiędzy ludźmi i potrzebnymi im 
informacjami, a także jednym z najważniejszych edukacyjnych zasobów instytucji, 
to dla wielu nowo powstałych uczelni jej tworzenie nie stanowiło, jak się wydaje, 
priorytetu. Tadeusz Wojciechowski brak bibliotek w szkołach niepaństwowych, za
liczał do głównych barier rozwoju tego tJфu szkolnictwa, uzasadniając, że bogate 
zasoby służą jakości nauczania i kształcenia zarówno studentów, jak i kadry^^ Do 
mniej przychylnych stwierdzeń należy też i takie, że wyższe szkoły niepaństwowe 
nie tworzą bibliotek. Jerzy Dietl pisał, że „zbiory biblioteczne są najsłabszym punk
tem niepaństwowych szkół biznesu. Co gorsza brak jest na ogół dostatecznej woli 
do wydatnego wzbogacania księgozbioru i czasopism^®. Opinie te z pewnością były 
trafne w stosunku do wielu szkół, jednak sytuacja z czasem ulegała poprawie.

Analizując dane zamieszczone w kolejnych „Informatorach o szkołach bizne- 
su”*® można wnioskować, że niektóre uczelnie niepaństwowe od samego początku 
rozpoczęły tworzenie zasobów bibliotecznych i już w 1997 r. posiadały dość bogate 
zasoby. Wiele innych wykazywało średnie i małe zbiory, a w nowo powstałych szko
łach rozpoczynało się ich tworzenie. Odnajdujemy w informatorach dane na temat 
liczby studiujących, zatrudnionej kadry, oferowanych programów, ale z bibliote
karskiego punktu widzenia bardziej interesujące są informacje dotyczące bibliotek. 
Wśród nich dane na temat liczby tytułów posiadanych przez bibliotekę, liczby miejsc 
w czytelni oraz liczby prenumerowanych czasopism. To niewiele, ale pozwala pod
jąć próbę naszkicowania ogólnego obrazu tych bibliotek.

Dane liczbowe zamieszczone w informatorach stanowiły materiał przygotowaw
czy do badań ankietowych przeprowadzonych przeze mnie w 1998 i 2000 r. dlatego 
analizie poddano dostępne w tamtym okresie „Informatory o szkołach biznesu”. 
W tabeli 9 zaprezentowano dane o bibliotekach szkół niepaństwowych, które zare
jestrowały i prowadziły studia na kierunkach zaliczanych do ekonomicznych (tzw. 
szkół biznesu).

Tabela 9

Informacje o bibliotekach 1997, 1998, 2000

Rok Liczba
szkół

Liczba
bibliotek

Liczba
studentów

Liczba
woluminów

Liczba 
miejsc 
w czytelni

Liczba tytułów
prenumerowanych
czasopism

1997 77 59 81.404 375.649 1876 1909
1998 92 78 135.685 521.775 2572 3029
2000 127 80 102.312 688.734 2814 2300



w  1997 г. z 77 szkół 18 (tj. 23%) nie wykazywało biblioteki. Część stanowiły 
szkoły stosunkowo nowe -  powstałe w łatacłi 1995-1996^“. Trzy szkoły zamieściły 
informację, że posiadają długoletnie umowy z bibliotekami publicznymi lub inną uczel
nią w sprawie obsługi icłi studentów w zamian za dofinansowanie. Jedna uczelnia tj. 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Ki'akowie przyznała, że studenci korzy
stają z bibliotek uczelni Icrakowskich. Pozostałe 59 bibliotek dysponowało księgo
zbiorem wielkości 375 649. Biorąc pod uwagę liczbę studiującycłi nie są to zasoby 
bogate, oscylują w granicach 4 woluminów na studenta. Na przykład Raport Folletta 
zaleca dla brytyjskich bibliotek szkół wyższych wielkość zbiorów proporcjonalną do 
liczby studentów, określając 17 woluminów na jednego studenta obliczeniowego w uczel
niach małych (do 2500 studentów) i 28 woluminów na studenta w uczelniach więk
szych, powyżej 2500 studentów^^ Liczby te mają charakter orientacyjny i powinny 
być traktowane jako niezbędne minimum. Z moich wyliczeń wynika, iż średnio na 
jedną bibliotekę wypada ok. 6366 tytułów, jednak średnia nie odpowiada całemu 
zróżnicowaniu pod względem ilościowym.

Informator z 1998 r. przyniósł nowe dane liczbowe ale trudno powiedzieć, aby 
sytuacja bibliotek uległa radykalnej poprawie. Bibliotek nie wykazuje 14 z 92 szkół. 
Dwie szkoły nadal korzystają z usług innych bibliotek na zasadzie wieloletniego poro
zumienia, pozostałe 78 zgromadziły księgozbiór w ilości 521 775 woluminów. Przed
stawiony powyżej orientacyjny wskaźnik liczby woluminów na studenta obliczeniowe
go spadł do 3,8. Rok 2000 wprawdzie poprawił ten wskaźnik do 6,7 dzięki wykazaniu 
mniejszej liczby studentów (o 33 374), ale ciągle nie osiąga minimalnych zaleceń 
norm polskich czy międzynarodowych.

Wzrosła znacznie liczba szkół, które nie tworzą bibliotek Gub nie podają danych 
o bibliotekach do informatorów). Informator z 2000 r. rejestruje 127 szkół, ale tylko 
80 z nich wykazuje informacje dotyczące bibliotek. Zadałam więc pytanie czy są to 
nowe szkoły, czy też działają na rynku edukacyjnym od dłuższego czasu. W wyniku 
zestawienia chronologicznego (rok powstania szkoły) z informacją lub raczej bra
kiem informacji o bibliotece okazało się, że są to szkoły zarówno nowe, założone 
w 1999, jak i te działające od kilku lat.

Tabela 10
Tworzenie szkół a liczba bibliotek

Rok założenia 
szlcoły

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Razem

Liczba szkół 3 8 14 14 22 20 24 10 12 127

Liczba szkół nie 
wykazuj ącycłi 
informacji dot. 
bibliotek

1 2 3 7 6 8 8 1 11 47

Źródło: Opracowanie własne na p o d s t a w i e . ' o  szkołach biznesu w Polsce (2000). Warszawa: BKKK

W pewnym stopniu brak informacji o zasobach bibliotecznych szkół rozpoczyna
jących działalność w roku akademickim 1998/99 można uznać za usprawiedliwiony, 
choć wydaje się działaniem strategicznie słusznym, zaplanowanie na długo przed 
podjęciem działalności struktury instytucji edukacyjnej, przewidywania potrzeb 
związanych z oferowanym kierunkiem kształcenia i zapewnienie podstawowego za-



piecza działalności naukowo-dydaktycznej. Reagowanie na potrzeby informacyjne 
w zaistniałej już sytuacji jest działaniem prowizorycznym i dla prawidłowego tworze
nia i funkcjonowania biblioteki niekorzystnym. Sytuację lepszą mają zapewne stu
denci szkół usytuowanych w dużych ośrodkach akademickich, ponieważ mogą korzys
tać z zasobów innych bibliotek i ośrodków informacji, w mniejszych miejscowościach 
skazani są na wykorzystanie zasobów, jakimi dysponuje lokalne środowisko. Bibliote
ki publiczne borykające się od lat z niedoborem środków finansowych na podstawową 
działalność nie dysponują zasobami, które w sposób satysfakcjonujący mogłyby za
spokoić potrzeby studentów.

Niepokojąco też wygląda sytuacja pozostałych 36 szkół wyższych, które mimo dzia
łalności na rynku edukacyjnym od wielu lat nie wykazują żadnych zasobów bibliotecz
nych, a jest to liczba wzrastająca z roku na rok. Powstają pytania, w jaki sposób szko
ły te realizują programy nauczania, jak zaspokajają potrzeby informacyjne studentów 
i kadry, jak studenci i kadra oceniają warunki kształcenia stworzone przez organiza
tora, w tym usługi informacyjne i biblioteczne.

Faktem jest, że lata dziewięćdziesiąte przyniosły początki zmian w zakresie po
strzegania bibliotek i ich zasobów. Zwykle o bibliotekach mówiono w kategoriach liczb 
wymieniając: liczbę woluminów, tytułów, serii, transakcji. Z chwilą zastosowania tech
nologii informatycznej i zdalnego odstępu do tradycyjnych drukowanych zasobów 
w formatach elektronicznych podejście to ulega zmianie. Korzystanie z czasopism za
czyna być całkowicie elektroniczne (wersje na CD-ROM-ach i coraz powszechniejsze 
dostępy online). Niektóre biblioteki redukują zasoby drukowane na rzecz zasobów elek
tronicznych. Ta zmiana w zakresie strategii gromadzenia może być zrozumiała w kon
tekście zadań banków danych, ale pozostaje kwestią otwartą, kto będzie odpowiedzialny 
za rozwój i utrzymanie głębszej merytorycznie kolekcji. Jest to jeden z problemów 
widocznych w bibliotekach uczelni biznesowych zarówno w Europie jak i USA. Jak 
stwierdza MiltTernberg: „niektórzy profesjonaliści obawiają się o przyszłość zbiorów 
do badań. Zadają pytanie czy... biblioteki szkół biznesu zostaną McDonald’s szybldej 
informacji bez głębszych zasobów informacyjnych?^^. Przed problemem utrzymania 
równowagi pomiędzy drukowanymi i elektronicznymi zasobami pomimo zewnętrznej 
presji na dostarczanie szybkiej i łatwo osiągalnej informacji, staje większość bibliotek. 
Nasuwa się tu pytanie o postawę władz uczelni w odniesieniu do strategii gromadze
nia zbiorów. Czy jest to nastawienie na dostarczanie niezbędnych, podręcznikowych 
informacji z wykorzystaniem sieci Internetu, z pominięciem długofalowej, kosztow
nej polityki gromadzenia (budowania zasobów naukowych na różnych nośnikach in
formacji i inwestycji w infrastrukturę biblioteczno-informacyjną).

4.3. STAN ROZWOJU BIBUOTEK WYŻSZYCH SZKÓŁ 
NIEPAŃSTWOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ

W kwietniu 1998 r. przeprowadziłam własne badanie za pomocą ankiet w 29 bi
bliotekach szkół niepaństwowych o profilu ekonomicznym (zwanych szkołami biz
nesu). Ankiety wysłałam do 50 bibliotek a odpowiedzi uzyskałam z 29, co stanowi 
58% zwrotów. Wyniki wykazały trudne warunki funkcjonowania (małe powierzchnie 
lokalowe, pomieszczenia nieprzystosowane do celów bibliotecznych, wymagające 
remontów). Jednak pomimo tych skromnych warunków średnia godzin otwarcia



w tygodniu była dość wysoka ok. 47 godzin. Czas ten był zróżnicowany w zależności 
od wielkości biblioteki, liczby zatrudnionycłi pracowników. Widoczne były jednak próby 
maksymalnego dostosowania godzin do potrzeb użytkowników (czynne też w week
endy) . Ankietowane biblioteki dysponowały księgozbiorem liczącym 143 435 wolumi
nów, ale rozpiętości w wielkości zbiorów były znaczne. Tylko kilka posiadało więk
sze zbiory, tj. liczące od 8 do 44 tys. woluminów^ .̂

Kilka miesięcy później (w grudniu 1998) podobne badania przeprowadzili pra
cownicy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu '̂* nie ograniczając się do bibliotek 
szkół biznesowych lecz kierując ankietę do 137 bibliotek szkół niepaństwowych!. 
Odpowiedzi uzyskali z 46 bibliotek (tj. na poziomie 33%). Udział w badaniu większej 
liczby bibliotek przyniósł nowe informacje, ale potwierdził też trudną sytuację tycłi- 
że bibliotek. Jak wykazały przeprowadzone badania, w zdecydowanej większości 
bibliotek (76%) liczba studentów przypadająca na jednego pracownika była zbyt 
wysoka (w granicacłi od 500 do 2500) i pozwalała jedynie na podstawową działal
ność usługową (wypożyczanie i udostępnianie prezencyjne).

Wyposażenie bil^liotek było bardzo skromne, np. w 11 bibliotekacłi nie było sprzę
tu komputerowego, w kolejnych 19 pracownicy mieli do dyspozycji 1 komputer, 
a tylko w jednej bibliotece wykazano 19 komputerów. Profesjonalne programy bi
blioteczne posiadało 25 bibliotek. Świadczy to o słabej infrastrukturze informatycz
nej i dużych potrzebach w tym zakresie. Wielkość księgozbioru w badanych biblio
tekach była zróżnicowana i tak 39 bibliotek zaliczono do grupy posiadającej do 15 tys. 
woluminów, 4 biblioteki dysponowały zbiorami od 17 do 50 tys. Największą jednak 
grupę stanowiły biblioteki (23) ze zbiorami od 1 do 5 tys.^̂ .

W ciągu dwóch lat, jakie upłynęły od momentu publikowania tych wyników, do 
czasu kolejnego badania prowadzonego przeze mnie, sytuacja bibliotek szkół nie
państwowych wydawała się ulegać korzystnym zmianom. Środowisko bibliotek szkół 
niepaństwowych zaktywizowało się, ukazało się kilka artykułów^*  ̂prezentujących 
poszczególne biblioteki, zorganizowano I. Konferencję Bibliotek Szkół Niepaństwo
wych w Poznaniu^^. W maju 2000 r. biblioteka WSB-NLU w Nowym Sączu zorganizo
wała Ogólnopolskie Seminarium „Business Information Sources and Their Users” 
z udziałem wykładowcy Ruth PagelF® z Emory University z Atlanty (USA). Udział 
w seminarium i warsztatach wzięli przedstawiciele 28 bibliotek akademii ekonomicz
nych, szkół niepaństwowych, bibliotek publicznych (ogółem 80 osób). Kolejną ini
cjatywą było utworzenie listy dyskusyjnej umieszczonej na serwerze Wyższej Szko
ły Bankowej w Poznaniu, która pozwala na wymianę doświadczeń i sygnalizowaniu 
problemów, na które napotykają biblioteki tych uczelni. We wrześniu 2000 r. doszło 
do spotkanie bibliotekarzy na II. Konferencji Bibliotek Szkół Niepaństwowych w Wał
brzychu. W roku następnym zorganizowano w Katowicach III. Ogólnopolską Konfe
rencję poświęconą zagadnieniom bibliotek multimedialnych. Po raz pierwszy mate
riały konferencyjne bibliotek niepaństwowych zostały opublikowane^®. Bibliotekarze 
biorący udział w wymienionych konferencjach wystąpili też z inicjatywą włączenia 
się do prac Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 2000 r. pracownicy biblioteki 
WSB-NLU w Nowym Sączu podjęli się opracowania strony WWW SBP -  sekcji biblio
tek szkół niepaństwowych"*®. Niektóre spośród bibliotek reprezentowane były też na 
konferencjach naukowych organizowanych przez duże biblioteki akademickie. Inte
gracja środowiska, spotkania, dyskusje, kontakty prywatne sprzyjają współpracy 
i zdobywaniu nowych umiejętności zawodowych, ale wydaje się, że zainteresowa
nie wykazuje w tym kierunku ciągle nieliczna grupa bibliotekarzy -  przedstawicieli 
kilku szkół niepaństwowych.



4.3.1. Badania ankietowe z roku 2000 i 2002

W kwietniu 2000 r. ponownie przeprowadziłam badanie ankietowe w bibliotekach 
szkół niepaństwowycti, celem ustalenia postępów w rozwoju badanych już bibliotek 
oraz zdobyciu nowych informacji o bibliotekach szkół niepaństwowych o podobnych 
profilach kształcenia (szeroko rozumiane nauki społeczne). Próbowałam objąć bada
niem wszystkie biblioteki szkół niepaństwowych ujęte w „Informatorze o szkołach 
biznesu” z 2000 r., tj. 127 instytucji. Przesłanką do rozszerzenia badania był liczny 
udział we wspomnianych konferencjach bibliotekarzy szkół prywatnych o profilu hu
manistycznym. Uczelnie te poza typowymi przedmiotami humanistycznymi oferują 
też kierunki biznesowe (zarządzanie i marketing, finanse i in.).

Po wstępnej analizie informacji zawartych w dostępnych informatorach przygo
towałam kwestionariusze dla 80 bibliotek, ale do pozostałych 47 zwróciłam się (tele
foniczne) z pytaniem czy posiadają zbiory i zechcą uczestniczyć w badaniu. Reakcje 
były bardzo różne (np. rozmówca obiecał przekazać informacje władzom szkoły, 
gdyż nie jest kompetentny w podejmowaniu takich decyzji, nie gromadzą zbiorów, 
rozpoczynają tworzenie biblioteki, współpracują z innymi bibliotekami -  organiza
cjami, celem zapewnienia niezbędnych informacji dla swoich studentów). W wyniku 
selekcji telefonicznej dodatkowo uwzględniłam do badania 20 bibliotek. Na 100 wy
słanych ankiet, 5 powróciło z adnotacją -  adresat zmienił adres lub adresat niezna
ny, 2 biblioteki przysłały listy z informacją, że są nowymi placówkami, które dopiero 
się organizują i jeden list, w którym udział w badaniu uwarunkowano wglądem do 
wszystkich oryginalnych danych.

Kwestionariusz zbudowany był podobnie jak poprzedni (z 1998), co miało po
zwolić na porównanie danych o bibliotekach biorących udział w obu badaniach (zob. 
Aneks 1). Pytania dotyczyły; lokalizacji biblioteki, zbiorów, katalogów, usług, użyt
kowników, czasu udostępniania zasobów oraz zatrudnionej kadry. Celem badania 
było określenie ogólnych warunków funkcjonowania bibliotek szkół niepaństwowych 
oraz zmian, jakie zaszły w ciągu dwóch lat. Pełnych odpowiedzi na ankiety udzieliło 
55 bibliotek (tj. 55%).

Liczyłam na uzyskanie cennych informacji, które pozwoliłyby na dokonanie po
równania wyników z 1998 i 2000, ale z 29 bibliotek biorących udział w badaniu 
poprzednim tylko 15 odpowiedziało na ankiety w kwietniu 2000 r. Ze względu na to, 
że budowa i treść ankiet z lat 1998 i 2000 były takie same, można na przykładzie 
tych 15 bibliotek określić np. przyrosty księgozbiorów (zob. tab. 11).

Liczba zbiorów w 15 bibliotekach piorących udział w obu badaniach) w ciągu 
dwóch lat wzrosła ponad 100 procent, natomiast nieznacznie zmieniła się liczba 
prenumerowanych czasopism. Szczególnie nieliczne są czasopisma obce. Do zagad
nienia czasopism powrócę w części dotyczącej baz danych na CD-ROM-ach. W ze
stawieniu uderza fakt wielokrotnych przyrostów zbiorów (np. dziewięciokrotnego). 
W niektórych przypadkach wyjaśnieniem są nie tyle wpływy z zakupów, co raczej inne 
sposoby nabycia, jak np. przyjmowanie darów, depozytów, łączenie zbiorów bibliotek 
publicznych i uczelni czy też uzupełnianie zasobów bibliotecznych wieloegzem- 
plarzowymi własnymi wydawnictwami.

Pierwsze lata działalności to dla wielu szkół niepaństwowych trudny czas two
rzenia organizacji od podstaw. Władze uczelni musiały podejmować szereg decyzji 
dotyczących nakładów inwestycyjnych (na zakup terenów, budynków, wyposażenia, 
aparatury i sprzętu). Roz^^^ązań wymagały też sprawy organizacyjne i kadrowe, któ
re także wiązały się ze sporymi wydatkami. Często napotykano na dylematy między



„ważnym a ważniejszym”, które czasem przesądzały o egzystencji bibliotek. Nie
rzadko jednak obserwuje się po prostu brak woli ze strony założycieli do tworzenia 
i rozwijania systemu biblioteczno-informacyjnego.

Tabela 11
Przyrost zbiorów w wybranych bibliotekach

Biblioteka
Lp.*

Liczba
wolumi

nów
1998

Liczba
wolumi

nów
2000

Przyrost 
zbiorów 
o liczbę 

wol.

Przyrost
zbiorów

Liczba
tytułów

czasopism
1998

W tym 
tytuły 
obce

Liczba
tytułów

czasopism
2000

W tym 
tytuły 
obce

2150 11300 9150 425,5 50 70 10
1500 13000 11500 766,6 40 40
3100 4100 1000 32,2 40 100

11.714 15857 4143 35,4 30 55
6000 60000 54000 900,0 43 45
1500 7000 5500 366,6 72 100

3674 7812 4138 112.6 17 70
1954 2500 546 27,9 48 100

2500 6000 3500 140,0 28 60
10 6045 8250 2205 36,4 25 30
11 868 1492 624 41,8 50 65
12 11834 16000 4166 35,2 40 34
13 950 2000 1050 110,5 117
14 964 1659 695 72,0 105

136
90

15 44000 51000 7000 15,9 100 20 120 20

124Ogółem 98744 207961 109217 110,6 805 85 995

Źródło; Opracowanie własne.
* 15 bibliotek, które brały udział w obu badaniach.

Z powyżej wymienionych powodów wiele bibliotek utworzonych przy szkołach pry
watnych funkcjonuje w warunkach skromnych. Z 55 ankietowanych bibliotek 20 
(tj. 36,4%) zajmuje powierzchnie do 100 m^ dalszych 20 (36,4%) do 200 m̂ , kolejne 15 
(27,2%) powyżej 200 m̂ . Warunki lokalowe jako bardzo dobre określiło tylko 12 biblio
tek, 27 kolejnych uznało je za dobre, natomiast za niezbyt dobre -15, a wręcz złe warun
ki lokalowe zgłosiła tylko 1 biblioteka. Większość bibliotek (71%) funkcjonuje w wa
runkach odpowiednich, a pozostałe wspominają o planach poprawy poprzez dokonanie 
remontów lub pozyskanie dodatkowych pomieszczeń dla swojej działalności.

Chociaż respondenci określają warunki funkcjonowania bibliotek jako odpowied
nie, wydaje się, że są one dalekie od norm i standardów polskich i międzynarodo
wych. Dla zobrazowania „skromnych warunków funkcjonowania” warto ponownie 
przytoczyć zalecenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Brytyjskich dotyczące minimalnej 
powierzchni. Biblioteka powinna dysponować odpowiednią powierzchnią umożliwia
jącą realizację zapotrzebowania swoich klientów. „Niezbędna powierzchnia powinna 
być nie mniejsza niż 0,42 m̂  na jednego studenta obliczeniowego, lecz niezależnie od



liczby studentów nie mniejsza niż 500 Polska Norma zamieszczona w Dz. U. Min. 
Budownictwa z 1968 nr 6 p. 23 określa niezbędną powierzchnię czj^elń, wypożyczal
ni, magazynów i jest niemal identyczna, jak w standardach międzynarodowych. Tyl
ko nieliczne biblioteki szkół niepaństwowych mogą pochwalić się przestronnymi, no
woczesnymi, funkcjonalnymi pomieszczeniami. Zalecenia i normy stanowią raczej 
w chwili obecnej użyteczne wskaźniki i narzędzia planowania przyszłych nowocze
snych bibliotek.

Ważnym przejawem funkcjonowania jest dostępność biblioteki zależna od miej
sca lokalizacji. Decyduje tu odległość pomiędzy lokalizacją biblioteki a użytkowni- 
kiem'*  ̂co w przypadku szkoły wyższej oznacza odległość od miejsca pracy, studiów 
lub nauki. Usytuowanie ankietowanych bibliotek jest pod tym względem korzystne. 
W budynku głównym szkoły usytuowanych jest 43 bibliotek (79%), w samodziel
nym budynku 7 (tj. 14%), natomiast inną lokalizację podaje 5 (9%) bibliotek.

W ankiecie zapytano także o czas otwarcia bibliotek. Dla użytkowników ważną 
miarą dostępności bibliotek jest wymiar czasu otwarcia, a jeszcze bardziej -  roz
kład tego czasu w ciągu dnia oraz tygodniami Okazuje się, że w bibliotekach szkól 
niepaństwowych czas ten rzeczywiście próbuje się dostosować do potrzeb studen
tów -  użytkowników. Od poniedziałku do soboty funkcjonuje 52 z 55 (tj. 94,5%) 
badanych bibliotek. W niedzielę jest czynnych 25 bibliotek (45,4%). Średnia godzin 
otwarcia w wypożyczalniach wynosi 46 godz. tygodniowo, a w czytelniach 48 go
dzin. Biblioteki w soboty średnio otwarte są 7 godzin, a w niedziele średni czas 
udostępniania wynosi 6 godzin. Czas ten jest zróżnicowany i zależy od wielkości 
biblioteki, a także od liczby zatrudnionych w niej pracowników. Czas otwarcia w cią
gu tygodnia przedstawia tabela 12.

Tabela 12
Łączny czas otwarcia bibliotek w ciągu tygodnia

Liczba godzin otwarcia 
w  ciągu tygodnia

Liczba bibliotek %  bibliotek

21-30 3 5,4
31-40 12 22,0
41-50 18 32,8
51-60 16 29,0
61-70 4 7,2
71-80 2 3,6

Razem 55 100,0

Źródło: Opracowanie własne.

Od 41 do 60 godzin w tygodniu czynnych jest 34 bibliotek (61,8%). Rozkład czasu 
otwarcia zarówno w wypożyczalniach jak i czytelniach jest różny, dostosowany do 
indywidualnych potrzeb i możliwości szkół. Dla użytkownika ważniejsza także od 
sumarycznego czasu otwarcia jest dostępność biblioteki wówczas, kiedy ma on czas 
i potrzebę skorzystania z usługi''. Przeważnie są to pory popołudniowe, wieczoro
we lub weekendy. Z ankiet wynika, że biblioteki w większości czynne są do 18““ 
i tylko nieliczne do 19“  lub 20”*’. Kolejna tabela ilustruje rozkład czasu otwarcia 
w ciągu dnia.



Godziny otwarcia 
bibliotek w ciągu 
dnia

Liczba bibliotek które 
wykazały, że są czynne 
w takich godzinach

Godziny otwarcia 
bibliotek w ciągu dnia 
c.d.

Liczba bibliotek które 
wykazały, że są czynne 
w takich godzinach

8-15 9-15 1
8-16 9-17
8-17 9-18
8-18 10 9-19
8-19 9-20
8-20 10-18 11
Zmienne godziny 
w poszczególnych 
dniach

Źródło: Opracowanie własne.

Tylko kilka bibliotek czynnych było od rana do 20™ godziny. 21 bibliotek czynna 
jest do godziny 18“  a pozostałe są zamykane po południu. Trudno powiedzieć czy 
użytkownicy z takiego rozkładu czasu pracy bibliotek są zadowoleni, prawdopo
dobnie nie, ponieważ w większości uczelni są to godziny zajęć dydaktycznych. Czas 
ten jednak musi być dostosowany do indywidualnych możliwości danej uczelni i czę
sto za takim rozkładem przemawiają względy niekoniecznie związane z potrzebami 
użytkowników w tym zakresie.

Przyznać jednak należy, że w większości ankietowanych bibliotek bierze się pod 
uwagę ten aspekt funkcjonowania i mimo nielicznej obsady pracowników bibliote
ki funkcjonują przez 6 dni w tygodniu, a połowa z nich także w niedzielę. Środowi
sko usług, dostępność, lokalizacja, dogodność, repertuar usług, kompetencje perso
nelu to część z wielu elementów wpływających na jakość usług bibliotecznych.

ZBIORY

Ankietowane biblioteki gromadzą różne formy dokumentów zarówno tradycyjne 
jak i elektroniczne. Książki i czasopisma gromadzi 55 bibliotek, zbiory specjalne -  
43 biblioteki (audiowizualne 42, na CD-ROM-ach -  43). Patrz tabela 14.

Tabela 14

Zbiory w ankietowanych bibliotekach

Liczba
woluminów
ogółem

W tym w
języku
połsldm

W tym obce Liczba tytułów 
czasopism

W tym tytuły 
polskie

Obce Zbiory
audiowizualne w
jednostkach
inwentarzowych

517 726 444 696 73 030 4212 3589 623 6235



Zgromadzone przez badane 55 bibliotek zasoby przekraczające pół miliona wo
luminów wyglądają imponująco, ale rozpiętości w wielkości zbiorów w poszczegól
nych bibliotekach są duże i dopiero zestawienie tych danych z liczbą obsługiwanych 
użytkowników może przybliżyć obraz zasobności i możliwości zaspokojenia potrzeb 
studentów i kadry (Tabela nr 15 prezentuje te rozpiętości w zasobach bibliotecz
nych). Grupa 30 bibliotek posiadających zbiory do 3 tys. woluminów stanowi 54,6% 
wszystkich bibliotek ujętych w badaniu. Grupa 13 bibliotek ze zbiorami od 3001 do 
10 tys. -  23,6%, grupa trzecia to 6 bibliotek (10,9%) ze zbiorami od 11 do 17 tys. oraz 
grupa 6 największych bibliotek od 25 do 70 tys. (10,9%). Ponad połowa bibliotek 
dysponuje małymi księgozbiorami, niektóre trudno nazwać biblioteką. Zaledwie kil
ka bibliotek rozwija się dynamicznie i uzupełnia zasoby tradycyjne na bieżąco.

Tabela 15
Zasobność a liczba bibliotek

Zbiory
(wydawnictwa 
zwarte)_______
Do 500 egz.

501-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001-6000
6001-7000
7001-8000
8001-9000
9001-10000

Liczba bibliotek 
wykazujących takie 
wielkości zasobów

11

Zbiory c.d. Liczba bibliotek 
wykazujących takie 
wielkości zasobów

11000-12000 2
12001-13000 1
15000-16000 2
16001-17000 1
25000 1
37000 1
50000 1
51000 1
60000 1
70000 1
Ogółem liczba 
bibliotek

55

Do największych pod względem liczby zbiorów należały następujące:
•  Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku 70 ООО wol.
•  Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 60 ООО wol.
•  Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu -  National-Louis University

w Nowym Sączu 51 ООО wol.
•  Biblioteka Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej 50 ООО wol.
•  Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości

w Ostrowcu Świętokrzyskim 37 ООО wol.
•  Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

im. L. Koźmińskiego w Warszawie 25 ООО wol.
•  Biblioteka Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania 16 400 wol.
•  Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie 16 ООО wol.
•  Biblioteka Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 15 857 wol.
•  Biblioteka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach 13 ООО wol.
•  Biblioteka Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 12 ООО wol.
•  Biblioteka Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Informatyki 11 300 wol.

W Polsce nie ustalono jak dotąd żadnych standardów, które powinny być zachowa
ne w bibliotekach szkół wyższych, czy bibliotekach akademickich dla zapewnienia



właściwego wspomagania procesu dydaktycznego i naukowego. Standardy takie są 
zalecane i wprowadzane w innych krajach. Przykładem może być znany wszystkim 
Raport Folleta-’-'’ czy standardy opisane w książce M. Górnegô **. Ostatnio podejmowa
ne są u nas próby wypracowania norm i standardówmożliwe, iż wkrótce dostępne 
będą szersze analizy porównawcze bibliotek różnych typów. Od 2002 r. biblioteka uni
wersytecka w Poznaniu prowadzi prace nad projektem .Analiza funkcjonowania bi
bliotek naukowych w Polsce”. Rejestracja biblioteki i wypełnienie ankiety możliwe 
jest drogą elektroniczną^®, co pozwala nie tylko na sprawne zbieranie danych i szybkie 
przetwarzanie informacji, analizę ale również uzyskanie przez indywidualną bibliote
kę informacji o własnych wynikach w porównaniu do innych bibliotek.

Wyniki uzyskane przeze mnie mogą być porównane do standardów prezentowa
nych w wyżej wymienionych opracowaniacli. Ogólna liczba woluminów jakimi dyspono
wały biblioteki nic jednak nie mówi bez odniesienia jej do środowiska, którego potrze
bom informacyjnym ma służyć. Dokonałam więc obliczeń wsłcaźników zasobności. Były 
one liczone jako iloraz liczby jednostek zbiorów przez liczbę użytkowników danej biblio
teki. Otrzymane wyniki ilustruje tabela 16.

Tabelal6
Wskaźniki zasobności

Biblioteki 
w kolejności 
numerycznej

Liczba 
wol. 
ogółem 
w 2000

Liczba
użytkow
ników

Wskaźnik
zasobności

Biblioteki
c.d.

Liczba 
wol. 
ogółem 
w 2000

Liczba
użytkow
ników

Wskaźnik
zasobności

1 700 1800 0,4 29 7700 250 30,8
2 3050 2659 1.1 30 1850 1200 1.5
3 2000 100 20,0 31 37 000 4050 9.1
4 51 ООО 3000 17,0 32 3000 2200 1.3
5 13 000 4966 2,6 33 2500 100 25,0
6 12 000 3598 3,3 34 10 000 3500 2,8
7 4000 1900 2,1 35 400 400 1.0
8 3000 1087 2,7 36 2500 1020 2,4
9 970 920 1,0 37 600 85 7,0

10 1659 854 1.9 38 3900 910 4,3
11 16 400 1130 14,5 39 2300 1438 1.6
12 15 857 1641 9,6 40 6000 4750 1.3
13 2500 2200 1.1 41 7300 1150 6,3
14 7000 1480 4,7 42 8700 1300 6.7
15 5001 6453 0.8 43 25 000 1256 19.9
16 7812 3774 2,1 44 1000 500 2.0
17 4100 1100 3,7 45 2000 1200 1,7
18 1492 923 1.6 46 11 300 600 18,8
19 60 000 5700 10,5 47 1465 686 2.1
20 9000 1285 7,0 48 70 000 2136 32,8
21 1500 500 3,0 49 3000 190 15,8
22 500 500 1.0 50 600 710 0.8
23 417 175 2,4 51 550 605 0,9
24 16 000 2111 7,6 52 3189 700 4,5
25 2514 1234 2,0 53 800 2000 0.4
26 8250 3820 2,1 54 2000 2703 0,7
27 850 1800 0,4 55 50 000 5000 10,0
28 2500 2000 1.2 ogółem 517 726 99 349



Wskaźniki zasobności prawdopodobnie byłyby znacznie niższe gdyby przeliczeń 
dokonano w stosunku do ogólnej liczby studentów i pracowników poszczególnych 
szkól (tj. populacji, której biblioteka powinna służyć). Dostępne informatory nie za
wierały pełnych danych na temat liczby studentów, a czasem brakowało zupełnie 
informacji o liczbie studiujących, przyjęto zatem informacje o zarejestrowanych użyt
kownikach uzyskane na podstawie ankiet.

W tym miejscu warto ponownie zacytować zalecenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Brytyjsldch odnośnie do liczby zbiorów; „Całkowita wielkość zbiorów biblioteki powinna 
być odpowiednia w stosunku do wielkości uczelni. Minimalna wiellcość zbiorów powinna 
wynosić 17 pozycji na 1 studenta obliczeniowego w uczelniach posiadających ponad 2500 
studentów. W mniejszych uczelniach liczba ta powinna być większa’™. Wskaźniki zasob
ności zbliżone do powyżej cytowanych uzyskało 9 bibliotek na 55 ankietowanych.

Biblioteki akademickie tradycyjnie skupiają swoją uwagę na kolekcji. Do tradycji 
szczególnie należy chęć budowania dużych zasobów na podstawie przesłanki, że im 
większa liczba tym lepsza biblioteka, jak gdyby wielkość miała się równać jakości. 
Pomysł, że większe równa się lepsze jest kwestionowany chociażby z powodu braku 
analiz bibliotecznych dotyczących faktycznego wykorzystania zasobów i stopnia sa
tysfakcji użytkowników z oferowanych zbiorów'"’. Jednak w przypadku bibliotek 
szkól, które dopiero zaczynają działalność na rynku edukacyjnym wydaje się niezbędne 
określenie minimalnych wymogów w zakresie gromadzenia zasobów bibliotecznych.

Zestawienie wskaźników zasobności zbiorów w ankietowanych bibliotekach miało na 
celu uzyskanie ogólnego obrazu stanu zbiorów. Istotną sprawą ponadto jest określenie 
jakiego rodzaju są to zasoby. Na podstawie przeglądu nowości publikowanych w wydaw
nictwach uczelnianych, obserwacji własnych, a także informacji uzyskanych od innych 
bibliotekarzy można przypuszczać, że są to księgozbiory składające się z podręczników. 
Na ogół brak w nich literatury naukowej i obcojęzycznej. Dary i depozyty gromadzone 
budzą wątpliwości, co do wartości merytorycznej i przydatności dla konkretnych kierun
ków studiów. Wniosek ten potwierdzają też inne wypowiedzi. Jerzy Dietl pisze, że „...prze
prowadzone wizytacje pozwalają sformułować tezę o dobrym, a nawet bardzo dobrym, 
wyposażeniu tych szkół w sprzęt komputerowy i audiowizualny. Warunki pod tym wzglę
dem są znacznie korzystniejsze niż w uczelniach państwowych. Niestety, w istotnej dys
proporcji do tego wyposażenia znajduje się stan bibliotek -  skandaliczny przeszło w 90% 
uczelni niepaństwowych. Nie tylko uniemożliw on studiowanie oraz pisanie prac dyplo
mowych i seminaryjnych, ale także wypożyczenie podstawowych podręczników. Szcze
gólnie tragiczna sytuacja ma miejsce w szkołach «prowincjonalnych»"''*.

Poza zasobami drukowanymi biblioteki ankietowanych szkół niepaństwowych 
gromadzą zbiory specjalne, m.in. audiowizualne oraz bazy na CD-ROM-ach. Z 55 
badanych bibliotek 42 wykazało posiadanie zbiorów audiowizualnych, przy czym 
i tu można zaobserwować duże różnice w liczbie zgromadzonych materiałów (od 
10 do 1200 sztuk). 43 biblioteki posiada łącznie 181 baz danych na CD-ROM-ach, 
z czego 85 to bazy zagraniczne.

Tylko jedna z bibliotek (WSB-NLU) posiadała większość z wymienionych w tabeli 17 
baz zarówno na CD-ROM-ach, DVD jak i z dostępem online. W czasie ankietowania z baz 
EBSCO Publishing korzystały 2 biblioteki w ramach konsorcjum EIFL (Electronic Infor
mation for libraries), ale w następnych miesiącach korzystało z nich już kilka bibliotek 
szkół niepaństwowych. Użytkownicy mieli dostęp bezpośredni do 5 baz: Academic Se
arch Elite, Business Source Premier, Newspaper Source, Master File Premier, Compre
hensive MEDLINE with full text. Bazy te zawierają ponad 3200 czasopism naukowych, 
periodyków i gazet z pebym tekstem oraz 1300 podręczników i broszur głównie z dzie
dzin nauk humanistycznych, społecznych oraz medycyny, a talcże edukacji i biznesu.



Bazy danych w bibliotekach szkół niepaństwowych

Przewodnik Bibliograficzny
Bibliografia Zawartości Czasopism
Lex
Rocznik statystyczny
Encyklopedia PWN
EBSCO -  5 baz bibliograficznych i pełnotekstowych
ABMNFORM
Polskie prawo
Archiwum Gazety Wyborczej
Rzeczpospolita-archiwum
Przedsiębiorstwa 2000
Temida
Bazy: Science Citation Index; Financial Times; Business Periodicals 
Ondisc; General Periodicals Ondisc; The Wall Street Journal; Wilson 
Select; ERIC; International Financial Statistics 2000; Disclosure- 
Worldscope; Tesol; Almanach Spółek Giełdowych; Nauka Polska; 
Rynek książki; Działalność Gospodarcza; EconLit; Harvard 
Educational Review; PAIS International; Dissertation Abstracts

Źródło: Opracowanie własne.

Bezpośredni dostęp do czasopism naukowych angielskojęzycznych to dla welu użyt
kowników jedyna możliwość skorzystania z publikacji obcych. Niektóre z ankietowa
nych bibliotek nie prowadzą prenumeraty czasopism zagranicznych, inne zaledwie w 
kilku tytułach, tym bardziej więc możliwość bezpośredniego dostępu otwiera przed użyt
kownikami nowe możliwości pozyskiwania informacji.

KATALOGI/PROGRAMY BIBLIOTECZNE

Zgromadzone zbiory opracowane są w formie tradycyjnych katalogów kartko
wych (w 33 bibliotek). Równocześnie z opracowaniem tradycyjnym w 39 bibliote
kach wprowadzono profesjonalne programy komputerowe. Własne programy kom
puterowe do opracowania zbiorów posiada 4 biblioteki.

TabelalS
Systemy komputerowe w bibliotekach szkól niepaństwowych

Nazwa stosowanego programu bibliotecznego Liczba bibliotek % bibliotek
SOWA 11 20,0
MAK 9 16,4
LIBRA 9 16,4
ISIS 1 1,8
PROLIB 3 5,5
MOL 4 7,2
MINILIB 1 1,8
PATRON 1 1,8
WŁASNE 4 7,2
OGÓŁEM 43 78,1



Popularnymi programami, stosowanymi w badanych bibliotekach są systemy 
SOWA, MAK i LIBRA Stopień zaawansowania prac w systemach komputerowych 
jest też bardzo różny, zależny od wielu czynników, jak np. od wielkości zbiorów, czasu 
wdrożenia, liczby zatrudnionych, ich umiejętności, t5фu systemu. Tylko jedna z bada
nych bibliotek była w 2000 r. skomputeryzowana, tzn. dawała swoim użytkownikom 
dostęp do OPAC-a w sieci lokalnej, możliwość zamawiania i rezerwowania książek 
zdalnie. Pozostałe prowadziły prace wdrożeniowe poszczególnych modułów stosowa
nych systemów bibliotecznych.

UŻYTKOWNICY I USŁUGI

Ogółem ankietowane biblioteki w roku akademickim 1999/2000 (październik -  
kwiecień) zarejestrowały 140 429 użytkowników. W wypożyczalniach 88 299, w czy
telniach 49 841“'̂  i w innych agendach bibliotecznych 2289. Usługi realizowane były 
w tradycyjnych agendach bibliotecznych. Posiadanie wypożyczalni deklarowało 48 
bibliotek, czytelni 52, czytelni komputerowej 19 i pracowni audiowizualnej 4. Tyl
ko jedna biblioteka posiadała 3 wydzielone czytelnie: czytelnię komputerową, czytel
nię ogólną oraz czytelnię czasopism. Blisko 90% badanych bibliotek posiadało za
równo czytelnie, jak i wypożyczalnie.

20 bibliotek z 55 badanych świadczy usługi kserograficzne. Pewną innowacją 
w zakresie świadczonych usług informacyjnych jest wykorzystanie Internetu. 21 bi
bliotek jest podłączonych do uczelnianych sieci komputerowych i korzysta z szero
kich możliwości, jakie daje Internet. Jednak niewiele (11) bibliotek założyło własną 
stronę WWW. Komputeryzacja w większości bibliotek ogranicza się do tworzenia elek
tronicznego katalogu wykorzystywanego lokalnie. Oczywiście i pod tym względem są 
wyjątki. Jedna z większych bibliotek nie tylko stworzyła stronę WWW biblioteki, ale 
i serwis wirtualny, oferując użytkownikom wiele znakomitych baz tematycznych za
równo polskich, jak i obcych oraz linki odsyłające do zasobów innych bibliotek, stron 
biznesowych i wielu innych ciekawych źródeł informacji przydatnych w poszukiwa
niach w sieciach rozległych. Użytkownicy tego serwisu mają ponadto do dyspozycji 
interaktywną stronę pod nazwą „Skrzynka Współpracy”, która ma na celu ułatwienie 
użytkownikom kontaktu z biblioteką z każdego komputera na terenie uczelni. Użyt
kownicy mogą w niej zamieszczać własne sugestie, pytania dotyczące działalności i zaso
bów, usług, potrzeb informacyjnych oraz skargi. Analiza tych kontaktów ułatwia współpra
cę między biblioteką a obsługiwanym środowiskiem i pozwala precyzyjniej określać 
potrzeby użytkowników oraz reagować na nie. Na pytanie czy biblioteka obsługuje 
użytkowników obcych (z zewnątrz) tylko 9 bibliotek udzieliło odpowiedzi negatyw
nej, pozostałe 46 udostępnia swoje zasoby w formie prezencyjnej, a 19 uczestniczy 
w wypożyczeniach międzybibliotecznych.

PRACOWNICY

Wszystkie obowiązki oraz sprawne funkcjonowanie ankietowanych bibliotek za
leży od niezbyt licznych zespołów pracowniczych. Ogółem zatrudnionych jest 207 
osób, w tym pełnozatrudnionych 164.



Biblioteki według liczby personelu

Liczba bibliotek Liczba osób zatrudnionych % bibliotek
55 164 100
15 1 27,3
14 2 25,5
10 3 18,1
7 4 12,7
3 5 5,5
1 6 1,8
3 7 5,5
1 9 1,8
1 12 1.8

Źródło: Opracowanie własne.

Ponad połowa (52,8%) badanych bibliotek zatrudnia 1-2 pracowników. Od 6 do 12 
pracowników zatrudnionych jest tylko w 6 bibliotekach.

Wielkość zatrudnienia całkowitego w bibliotece jest bardzo trudna do określe
nia konkretnym wskaźnikiem. Będzie ona zależna od wielkości uczelni, liczby stu
dentów, liczby aktualnych użytkowników, od zakresu gromadzonych zbiorów, kon
dycji finansowej organizatora. Zgodnie z zaleceniami dla bibliotek brytyjskich za 
minimalne zatrudnienie przyjęto 1 pracownika na 330 studentów obliczeniowych 
w dużych bibliotekach i 1 pracownika na 200 studentów w małych uczelniach'''^

Liczbę zatrudnionych pracowników w badanych bibliotekach odniosłam do liczby 
aktualnych użytkowników, zarejestrowanych w tych bibliotekach. Z tabeli 20 wynika, 
że w większości ankietowanych bibliotek liczba użytkowników przypadających na 1 
pracownika biblioteki jest zbyt duża. Tylko w dziesięciu bibliotekach liczba ta nie 
przekracza 200 użytkowników. Niemal w połowie badanych bibliotek (w 26) 1-etato- 
wy pracownik obsługuje od 1000 do 5000 użytkowników. Kadra biblioteki wspomaga
na jest przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze lub studentów, jed
nak obciążenia są ogromne. Jest zatem oczywiste, że przy taldm obciążeniu biblioteki 
ograniczają się do udostępniania księgozbioru i nie znajdują już czasu na inną działalność 
(naukową i dydaktyczną wpisaną w statutową działalność bibliotek szkół wyższych). Trze
ba też pamiętać, że większość bibliotek szkół niepaństwowych nie jest w pełni skompute
ryzowana i ma przed sobą rekatalogowanie Oub retrokonwersję katalogów), a także wdro
żenie innych modułów programów bibliotecznych (jak np. elektroniczne udostępnianie).

W literaturze odnajdujemy relacje na temat prób normowania zatrudnienia w bi
bliotekach odnośnie różnych procesów. B. Leytner-Zemanek podaje, że w bibliote
kach sieci Uniwersytetu Warszawskiego jest to 30 ООО woluminów. Na jednego bi
bliotekarza powinno przypadać dla wszystkich prac wewnętrznych nie więcej niż 1 
etat na 10 ООО woluminów, natomiast w udostępnianiu i informacji naukowej przynaj
mniej 10 ООО wypożyczeń/odwiedzin na 1 bibliotekarza w skali roku *'*. M. Górny do
konał analizy rzeczywistego stanu obciążeń w zagranicznych i polskich bibliotekach: 
dla polskich bibliotek pracujących w systemie tradycyjnym na 1 etat przypadało w 
1994 r. ok. 6000 woluminów, 4387 udostępnień i 1227 dodanych jednostek na 1 etat 
w oddziale gromadzenia. W amerykańskich, skomputeryzowanych bibliotekach 
wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 1 etat na 11 ООО woluminów, na jeden etat w tych 
bibliotekach 2425 udostępnień, ale w bibliotekach niemieckich już 4345'*“’.



Liczba użytkowników na 
1 pracownika biblioteki

do 200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900

901-1000
1001-1500
1501-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000

5500
Ogółem

Liczba bibliotek

10

55
Źródło: Opracowanie własne.

Przy stosunkowo nielicznej kadrze i ogromnym zakresie zadań wydaje się logicz
ne zatrudnianie osób z wysokimi kwalifikacjami, które działają sprawnie w zmien
nych, często niełatwych warunkach. Z moich obserwacji (kontaktów na seminariach, 
konferencjach, wizytach w innych bibliotekach) wynika, że kadra zatrudniona w bib
liotekach szkól niepaństwowych to ludzie młodzi, dynamiczni, pełni entuzjazmu i no
wych pomysłów. Nie są to jednak atrybuty jedyne, warunkujące rozwój i sukces 
bibliotek. Konieczne jest też zapewnienie środków finansowych, infrastruktury 
i stworzenie ludziom warunków umożliwiających twórczy rozwój. Temat kadry 
w kontekście zadań w nowych organizacjach wymaga oddzielnego omówienia i tu 
potraktowany został zaledwie marginalnie jako przykład uwzględniania przez wła
dze niektórych uczelni potrzeb biblioteki w tym zakresie.

Tabela 21
Wykształcenie pracowników

Wykształcenie Liczba bibliotekarzy %

Wyższe - kierunkowe 65 39,7

Wyższe - inne 56 34,1

Średnie - bibliotekarskie 24 14,6

Średnie 19 11,6

Ogółem 164 100

Źródło; Opracowanie własne.

W zdecydowanej większości zatrudnieni pracownicy legitymują się wyższym wy
kształceniem (ok. 74%) i jak wynika z innych badań ok. 31% bibliotekarzy podwyższa 
swoje kwalifikacje na studiach doktoranckich, podyplomowych, kursach językowych 
i innycĥ ®.



Podobne wyniki zaprezentowali Janina Przybysz i Paweł Pioterek w referacie na 
II Konferencji Bibliotek Szkół Niepaństwowych w Wałbrzychu i IV Konferencji we 
Wrocławiu'* .̂ Autorzy na podstawie własnych badań (z 2002 r.) doszli niemal do iden
tycznych wniosków i wykazali grupę bibliotek, która na zarysowanym tle wyraźnie 
wyróżnia się aktywnością w środowisku bibliotekarskim (czynny udział w semina
riach, konferencjach, własne inicjatywy), dużą liczbą woluminów, różnorodnością 
baz elektronicznych, liczbą zatrudnionych pracowników. Obciążenie usługami 
w przeliczeniu na 1 etat biblioteczny było nadal zbyt duże (od 300 do ponad 2000), 
księgozbiory niektórych bibliotek znacznie się powiększyły i badania wykazywały 2 
biblioteki dysponujące zbiorem przekraczającym 100 tys. woluminów, jednak 35 
bibliotek to placówki z mniejszymi zasobami -  do 10 tys., kolejne 18 bibliotek ze 
zbiorami do 20 tys. i tylko 14 większych bibliotek z zasobami od 20 do 70 tys. wolu- 
minóŵ **. Autorzy badania nie podali łącznej wielkości zbiorów jakimi dysponowało 
70 bibliotek biorących udział w badaniu, ale można pośrednio wyliczyć, iż zasoby te 
oscylują w granicach ok. 1,2 do 1,4 min woluminóŵ **. To mówi o skali inwestycji 
organizatorów tych bibliotek, bo pamiętać przy tym należy, że wydatki na biblioteki 
pokrywane są z wpływów z czesnego. Biblioteki nie otrzymują dofinansowania ze 
środków publicznych, mimo iż w większości obsługują „każdego” kto trafia do tych 
bibliotek z potrzebą informacyjną. Przybyło też powierzchni bibliotecznej, profesjo
nalnych komputerowych programów bibliotecznych (54 biblioteki), pracownicy pod
nieśli swoje kwalifikacje. Przeprowadzone badania wskazują na poprawę warunków 
funkcjonowania bibliotek szkół niepaństwowych, ale jednak badaniami objęto tylko 
70 bibliotek z 252 obecnie funkcjonujących szkół (co stanowi 27,7%). Równocześnie 
warto podkreślić właśnie ten niezwykły wkład (nie tylko finansowy) w budowę nowo
czesnych bibliotek, które w środowiskach lokalnych spełniają rolę centrum informa
cji, a często także ośrodka promującego kulturę, rozwijającego zainteresowania.

4.4. OCENA WYNIKÓW BADAN

Nie jest to z pewnością obraz jednolity, uwzględniając jednak krótki okres dzia
łalności tego typu szkolnictwa nie sposób nie docenić zaangażowania i wysiłku 
(w tym też dużych inwestycji finansowych) włożonego w tworzenie i doskonalenie 
tych bibliotek w kilkunastu przynajmniej szkołach niepaństwowych. Przyznać jednak 
należy, że w skali kraju są to wyniki raczej bardzo skromne i uwagi Jacka Wojciechow
skiego, iż szkolnictwo to pozostaje bezbiblioteczne, wydają się nadal trafne w stosun
ku do dużej liczby szkół niepaństwowych™. Potwierdzają tę opinie badania przeprowa
dzone w Instytucie Naukowo-Badawczjon Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu 
w Warszawie, w których stwierdza się, że około 25 prywatnych szkół ekonomicznych 
zapewnia studentom dobre lub nawet bardzo dobre materialne warunki nauki... na „euro
pejskim” poziomie, łącznie z dobrej klasy komputerami w liczbie pozwalającej na odby
wanie zajęć w systemie 1 komputer -1  student, z salami audio-wideo i z salami technicz
nymi przystosowanymi do nauki języków obcych oraz -  oczywiście -  z dość bogatymi 
zbiorami bibliotecznymi i szerokim dostępem do Internetu^'.

Zgodnie z raportem o uczelniach niepaństwowych, opublikowanym przez miesięcz
nik „Perspektywy” „...w czerwcu 2000 r. uczelnie prywatne dysponowały zbiorami bi
bliotecznymi przekraczającymi 1,5 min woluminów, w następnym roku (2001) zbiory



biblioteczne powiększyły się do 2,2 mln“ , a więc wzrosły o 47%. Świadczy to o zmianie 
jakościowej studiów i dalsz5Tn rozwoju badań naukowycłi. Czytelnie uczelni niepań
stwowych w czerwcu 2001 r. dysponowały łącznie 6410 miejscami dla użytkowników, 
wystąpił wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 12%”“ . Do tych informacji moż
na dodać i taką, źe w ostatnich dwóch latach 5 bibliotek przeprowadziło się do nowych 
pomieszczeń (adaptowanych lub zaprojektowanych i budowanych dla celów biblio
tecznych), uzyskując komfortowe warunki na europejskim poziomie.

W pierwszych latach nowego stulecia sytuacja bibliotek szkół niepaństwowych nie
wątpliwie ulega poprawie. Nastąpiła znaczna aktywizacja środowiska bibliotekarskiego 
i jest to grupa wykazująca dużą aktywność zawodową (pracownicy zdają egzaminy na 
bibliotekarza dyplomowanego, przechodzą pomyślnie obrony prac doktorskich, uczest
niczą czynnie w konferencjach organizowanych przez biblioteki akademickie, w semi
nariach organizowanych przez ośrodki w kraju i za granicą, prezentują własne biblioteki 
w EBIB-ie" ,̂ piszą artykuły do czasopism zawodowych, działają w organizacjach lokal
nych i stowarzyszeniach zawodowych^®, organizują różnego typu szkolenia, imprezy 
kulturalne, konferencje tematyczne®'’), ale w mojej ocenie jest to grupa ok. 3040 osób 
związanych z najlepszymi szkołami niepaństwowymi.

Badania przeprowadzone w 1998,2000,2002 r. nie potwierdziły optymistycznych 
założeń, iż są to radykalne zmiany na lepsze i dotyczą większości bibliotek. Wykaza
ły raczej, że rozwój bibliotek nie nadąża za rozwojem szkół niepublicznych, których 
nadal przybywa. Badania pozwoliły natomiast potwierdzić, że istnieje i dobrze roz
wija się grupa bibliotek należących do szkół powszechnie znanych i ocenianych po
zytywnie przez komisje akredytacyjne czy inne uprawnione gremia. Szkoły o któ
rych mowa, nieźle plasują się też w rankingach.

Oceny szkół biznesu odbywają się od kilku lat. Rankingi, jak np. „Home&Mar- 
ket” czy „Businessman Magazine”, „Rzeczpospolita”, „Newsweek”, „Perspektywy”, 
„Wprost” prezentują listę szkół oferujących najlepsze studia licencjackie, magister
skie, programy MBA, czy studia podyplomowe. Autorzy rankingów podają czasem 
kryteria kwalifikacji® ,̂ którymi są m.in.: ocena jakości wykształcenia absolwenta do
konywana przez pracodawców, jakość oferty programowej, wiarygodność uczelni 
i chociaż wiemy o niedoskonałościach takiego procesu opracowania danych i oce
ny, nie możemy ignorować wrażenia, jakie wywierają. Na ocenę składa się wiele 
czynników, w tym też opinia studentów o usługach im dostarczanych. Wiele szkół 
we własnym zakresie bada poziom zadowolenia swoich klientów, monitoruje karie
rę absolwentów i prowadzi odpowiednie statystyki, które pozwalają na poprawę 
w różnych zakresach i utrzymanie się w czołówce liderów.

I choć rankingi nie dotyczą bezpośrednio bibliotek oraz usług przez nie oferowa
nych to badania przeprowadzone przeze mnie, a także pracowników biblioteki Wyż
szej Szkoły Bankowej w Poznaniu potwierdzają trafność przydzielanej punktacji 
w kategorii „biblioteki” w rankingach dokonywanych przez czasopisma. W pierw
szej dziesiątce szkół uznanych za najlepsze w oferowaniu różnych programów od
najdujemy co najmniej 4 szkoły, które posiadają bogate zasoby biblioteczne zarów
no w formach tradycyjnych, jak i elektronicznych. Raport rankingu szkół biznesu 
w kategorii:
Najlepsze szkoły licencjackie®*;
Pozycja 1; Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu 
Pozycja 2 : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie 
Pozycja 7: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu



Najlepsze studia magisterskie:
Pozycja 4: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie 
Pozycja 6: Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu 
Ranking niepublicznych wyższych szkół biznesu^'’:
1. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie
2. Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu
3. Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki
4. Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania -  Leszno
5. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
6. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
7. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Możemy kwestionować zarówno kryteria, jakimi posługują się rankingi, jak 
i przydatność rankingów dla kandydatów, v^^daje się jednak, że wpływają one na 
podejmowanie starań w zakresie doskonalenia ofert kształcenia, w skład którycłi 
wcłiodzą też warunki kształcenia, baza dydaktyczna i in.

Zakładać też można, że biblioteki mają po części wj ł̂yw na ogólną ocenę danego 
systemu edukacyjnego (w rankingacli z 2003 r. przyznawano punkty za wielkość 
zbiorów i stopień komputeryzacji biblioteki). Odnosi się wrażenie, że bibliotekarze 
bezskutecznie usiłują udowodnić ten wkład pracy i choć jest on oczywisty, to jednak 
nie jest szeroko rozpoznawalny o czym świadczą oszczędności, limity wydatków, 
które tradycyjnie, w pierwszej kolejności dotykają bibliotek czy też pozycja biblio
teki na liście priorytetów danej organizacji. Możliwe więc, że wzrastające w ostat
nich latach zainteresowanie jakością usług dostarczanych przez biblioteki jest, obok 
koncentracji uwagi na kliencie i jego prawach, próbą wykazania i oceny wkładu 
pracy bibliotek w instytucjach edukacyjnych.

W perspektjnvie najbliższych 5-10 lat, ze względu na nadchodzący niż demogra
ficzny, nie będzie rósł popyt na usługi edukacyjne, przy wzrastającej liczbie miejsc 
na uczelniach. Zaostrzy się walka o studenta, zwłaszcza w dziedzinie ekonomii i za
rządzania, gdzie studia oferuje coraz więcej uczelni państwowych, jak i prywatnych 
a zapotrzebowanie na rynku pracy na ten typ wykształcenia jest coraz mniejsze.

Wzrośnie rola rankingów jako narzędzi promocji uczelni. Rankingi szkół obok 
akredytacji kierunków, będą miały coraz silniejszy wpływ na poprawę jakości na
uczania, warunków studiowania. Z pewnością zostaną też opracowane bardziej pre
cyzyjne i obiektywne kryteria, co jest wskazane również w odniesieniu do kryte
riów oceny bibliotek uczelni i szkół wyższych. Niestety przyznać trzeba, że dość 
częstą praktyką jest zestawianie i przydzielanie punktacji różnym kategoriom biblio
tek (np. uniwersyteckie z ogromnymi tradycjami i zasobami i te nowe, które tworzą 
zasoby tradycyjne od paru lat), których nie należy porównywać bez uwzględnienia 
wielu dodatkowych informacji (liczba studentów, profil kształcenia, stopień kompu
teryzacji itp.) lub zastosowania odpowiednich wag przeliczeniowych. Opracov^ją- 
cym rankingi zasobność bibliotek wyrażona liczbą woluminów kojarzy się automa
tycznie z ich przydatnością, co już dawno nie pokrywa się z rzeczywistością.

Przewidywany popyt na usługi edukacyjne do 2010 r. dość szybko zmusi więk
szość szkół do podniesienia jakości kształcenia i zapewnienia konkurencyjnych wa
runków studiowania, m.in. poprzez dostarczanie coraz bogatszych ofert programo
wych a także budowę nowoczesnych, funkcjonalnych bibliotek, które zapewnią stu
dentom dostęp do światowych zasobów informacji.



4.5. STUDIUM PRZYPADKU TRZECH BIBUOTEK

Studium przypadku ma charakter badań jakościowych, choć w studium można 
użyć też różnych metod ilościowych. Wybranym do badania przypadkiem może być 
jedna lub kilka osób lub instytucji (biblioteka, szkoła, małe biuro, społeczność lokal
na). Na tym etapie badań moim celem nie było budowanie jakiejś teorii, ale charakte
rystyka (opis) trzech wybranych biblioteki. Wyniki badań zaprezentowane w poprzed
nich podrozdziałach wykazały, że generalnie sytuacja bibliotek szkół niepaństwowych 
nie jest najlepsza, ale równocześnie potwierdziły istnienie grupy dobrze fimkcjonują- 
cych bibliotek. Do grupy bibliotek największych ze względu na wielkość zasobów 
należało 6 bibliotek (dysponujących zasobami od 25 do 70 tys.). W kolejnym projek
cie badawczym uwzględnione zostały biblioteki, które dysponowały odpowiednią 
infrastrukturą (lokal, wyposażenie technologiczne), zasobami, kadrą oraz podob
nym profilem gromadzenia. Biorąc pod uwagę wymienione kryteria z grupy 6 bi
bliotek wybrałam trzy biblioteki, tj.: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządza
nia im. L. Koźmińskiego w Warszawie (WSPiZ), Wyższej Szkoły Biznesu -  National- 
Louis University w Nowym Sączu (WSB-NLU), Wyższej Szkoły Bankowej w Po
znaniu (WSB). Po uzyskaniu zgody władz tych uczelni przeprowadziłam badania 
z wykorzystaniem rozszerzonej metody SERVQUAL.

Przed przystąpieniem do badań właściwych, pragnąc poznać możliwie najwięcej 
aspektów funkcjonowania tych bibliotek odwiedziłam je i przeprowadzałam wywia
dy indywidualne z pracownikami, użytkownikami, zapoznawałam się z organizacją 
i metodami pracy, zebrałam dane liczbowe dotyczące populacji oraz dane'statystycz
ne. W wyniku obserwacji i zebranych danych dla bibliotek biorących udział w bada
niu określiłam;

-  wielkość obsługiwanego środowiska, strukturę organizacyjną bibliotek,
-  warunki funkcjonowania (powierzchnia, lokalizacja, wyposażenie, sprzęt kom

puterowy),
-  liczbę zatrudnionych w bibliotece oraz strukturę wykształcenia,
-  zasoby,
-  oferowane usługi.

Tabela 22
Wielkość środowiska obsługiwanego przez badane biblioteki

Populacja w roku akademickim1999/2000

Nazwa Nowy Sącz Poznań Warszawa

Rok powstania uczelni 1992 1994 1995

Populacja ogółem 3301 4313 5611

W tym studenci dzienni 1648 878 1368

Studenci zaoczni 1458 3278 4043

Kadra naukowo-dydaktyczna 135 80 165

Administracja 60 70 35

Bibliotekarze* 12 12 7

Źródle: Opracowanie własne.
* w  grupie Administracja mieści się też grupa bibliotekarzy, która odpowiednio wynosi; dla Nowego Sącza 
12, dla Poznania 12, dla Warszawy 7.



Najdłużej na rynku edukacyjnym działa uczelnia w Nowym Sączu i cliaraktery- 
styczną jej ceclią (wśród szkół niepaństwowycli) jest przewaga studentów studiów 
dziennycłi w stosunku do zaocznycłi.

4.5.1. Infrastruktura badanych bibliotek

Do infrastruktury zaliczyłam: lokal, jego typowe wyposażenie np. zwarte maga
zyny, wyposażenie technologiczne i informatyczne. W tabeli 23 zestaAdono informa
cje dotyczące tego aspektu funkcjonowania badanych bibliotek.

Określenie warunków funkcjonowania i dostępnych środków komunikacji a tak
że niezbędnego sprzętu jest istotne w kontekście jakości usług, ponieważ w znacz
nej mierze może decydować o poziomie postrzeganej przez użytkownika jakości 
usług bibliotecznych.

Zgodnie z normami opracowanymi dla bibliotek brytyjskich przyjmuje się dla 
małych uczelni (do 2500 studentów obliczeniowych) przynajmniej 500 m^ a dla du
żych co najmniej 0,42 m  ̂na studenta obliczeniowego®". Badane biblioteki nie speł
niają tak do końca tych norm, jednak nie są zbyt dalekie od zaleceń.

łączna powierzchnia zajmowana przez bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu-National- 
Louis University w Nowym Sączu (WSB-NLU) nie należała do małych, jednak w mojej 
ocenie, biblioteka ta miała w czasie przeprowadzania badania najbardziej skomplikowa
ną sytuację lokalową. Lokalizacja agend usługowych w paru miejscach sprawiała dużo 
trudności organizacyjnych (przemieszczanie zasobów z/do magazynów, organizacja 
dyżurów w agendach bibliotecznych). Czytelnia ogólna i elektroniczna zlokalizowane 
były na V piętrze budynku głównego uczelni, podczas gdy wypożyczalnia i czytelnia 
czasopism zajmowała pomieszczenia na parterze (każda agenda oddzielnie). Magazyny 
biblioteczne znajdowały się w oddzielnych pomieszczeniach oddalonych od budynku 
głównego. Lokalizacja ta sprawiała trudność również mniej zaznajomionym z biblioteką 
użytkownikom, którzy poszukując np. artykułu trafiali do czytelni ogólnej i byli odsyłani 
do czytelni czasopism, która dysponowała czasopismami w formie drukowanej. Więk
szość tytułów czasopism zagranicznych biblioteka gromadziła w formie elektronicznej, 
należało więc odwiedzić czytelnię komputerową. Takie usytuowanie spowodowane było 
wzrastającymi z roku na rok potrzebami. Przybywało zasobów, użytkowników i bibliote
ka pozyskiwała kolejne pomieszczenia. Były to jednak działania doraźne i w planach 
strategicznych zakładano budowę nowoczesnej biblioteki.

Tabela 23
Infrastruktura badanych bibliotek (powierzchnia, wyposażenie i środki komunikacji)

Nazwa Nowy Sącz Poznań Warszawa

Powierzchnia 400 Ш 437 m 240 m

Liczba miejsc dla 
użytkowników w czytelni

60 80 50

Liczba stanowisk kompute
rowych dla użytkowników

12 12 3

Liczba komputerów 24 18 6
Dostęp do Internetu Tak Tak Tak
Inny sprzęt Drukarki, kopiarki, skanery, 

czytniki CD-ROM, foliarki
Drukarki, skaner, czytnik 
CD-ROM, dyktafon.

Drukarki, foliarka.

Środki łączności Poczta elektroniczna, 
telefon, fax, Internet

Poczta elektroniczna, 
telefon, fax. Internet

Poczta elektroniczna, 
telefon, fax, Internet

Lokalizacja W budynku głównym szkoły W budynku głównym szkoły W budynku głównym 
szkoły



Biblioteka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania (WSPiZ) w Warsza
wie zajmowała najmniejszą powierzchnię, ale zaletą, z punktu widzenia funkcjonal
ności, była lokalizacja w jednym miejscu centralnego punktu obsługi użytkowników. 
Pracownicy obsługi wypożyczalni mieli w pobliżu usytuowany magazyn zblokowa
ny. Mogli też sprawować nadzór nad wydzieloną obok czytelnią.

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu posiadała dwie agendy 
usługowe. Wypożyczalnia zlokalizowana była na parterze w budynku głównym uczel
ni, a czytelnia na piętrze. Pomieszczenie czytelni głównej było przestronne, jasne, 
o powierzchni ponad 300 m̂ . Biblioteka wyposażona była w elektroniczny system 
zabezpieczania zbiorów. W tym układzie pracowały dwa oddzielne zespoły bibliote
karzy. Przy czytelni odbywało się też gromadzenie i opracowanie, a wypożyczalnia 
pełniła w zasadzie funkcję wypożyczalni podręczników, skryptów.

Liczba miejsc w czytelni, którymi dysponowały badane biblioteki nie odpowiadała 
też normom opracowanym dla bibliotek brytyjskich. Zalecano w nich, aby biblioteka 
zapewniała użytkownikom miejsce do pracy w proporcji co najmniej jedno miejsce na 
10 studentów obliczeniowych®*. Biorąc pod uwagę liczbę miejsc w czytelniach i liczbę 
studentów, to wskaźnik ten przedstawiałby się następująco:
• dla biblioteki w Nowym Sączu 51,7
• dla biblioteki w Poznaniu 45,7
• dla biblioteki w Warszawie 108,2

To kolejny wskaźnik, któremu prawdopodobnie niewiele bibliotek w Polsce jest 
w stanie sprostać. Liczba oferowanych miejsc w czytelniach w badanych bibliote
kach była zbyt mała w stosunku do liczby studentów. Jednak dostępność czasowa 
w każdej bibliotece była wysoka (od poniedziałku do niedzieli, bez dni wewnętrz
nych, od rana do wieczora).

Znacznie lepiej przedstawiała się sprawa wyposażenia technologicznego (czytniki, 
kopiarki) i informatycznego (komputerowy system biblioteczny, sieć lokalna i rozle
gła), chociaż potrzeby w tym zakresie też nie były w pełni zaspokojone. Wszystkie 
biblioteki miały połączenie z Internetem i dysponowały nowoczesnym sprzętem, jed
nak w ilościach niesatysfakcjonujących pracowników badanych bibliotek. W literatu
rze trudno znaleźć określenia minimalnych normatywów ilościowych odnośnie sprzę
tu komputerowego i większość bibliotek kieruje się w tym względzie możliwościami 
finansowymi, bardziej niż uzasadnionymi potrzebami użytkowników i pracowników.

4.5.2. Zasoby w badanych bibliotekach

Pod nazwą „zasoby” zgromadziłam informacje, według których dość powszech
nie oceniane są biblioteki. Dane takie jak: liczba woluminów, liczba prenumerowa
nych tytułów czasopism, liczba posiadanych baz itp. zbierane są dla różnych celów 
przez oficjalne instytucje np. KBN, GUS czy też redakcje czasopism prowadzących 
rankingi. Prezentuje je tabela 24.

Najskromniejszymi zasobami w okresie prowadzenia badań dysponowała biblio
teka WSPiZ w Warszawie. Jednak była to najmłodsza biblioteka. Żadna z badanych 
bibliotek nie spełniała np. wytycznych dla bibliotek angielskich (minimalna wiel
kość 17 pozycji na studenta obliczeniowego w uczelniach posiadających ponad 2500 
studentów, a 28 w mniejszych)® .̂ Dla Warszawy jest to wskaźnik 4,4, dla Poznania 
14,6, a dla Nowego Sącza 14,9.

W literaturze dominuje kilka podejść do ustalania standardów zasobów bibliotek. 
M. Górny przedstawił podejście kompletności zbiorów (względnej i bezwzględnej),



które w warunkach bibliotek szkól niepaństwowych jest zupełnie nierealne. Interesu
jący jest natomiast przykład wykorzystania zasobu wzorcowego jako wskaźnika oce
ny kompletności względnej zbiorów holenderskich bibliotek naukowych. W ramach 
specjalnego programu ustalono zasób wzorcowy dla 20 dziedzin i na tej podstawie 
określano względną zasobność bibliotek specjalizujących się w danej dziedzinie 
Brytyjskie biblioteki akademickie zgodnie z zaleceniami powinny dysponować odpo
wiednią, określoną liczbą woluminów na studenta obliczeniowego, a roczny przyrost 
powinien zapewniać całkowitą wymianę zbiorów w ciągu 10-15 la f‘. W Polsce brak ta
kich zaleceń i na ogół biblioteki stosują własną politykę gromadzenia biorąc pod uwagę 
potrzeby środowiska (kierunki studiów, specjalizacje) i możliwości finansowe.

Tabela 24
Zasoby bibliotek (Poznań, Warszawa, Nowy Sącz)

Zasoby Nowy Sącz Poznań Warszawa

Liczba woluminów ogółem 49 500 63 ООО 25 000
Średnia liczba egzemplarzy 
danego tytułu
Średnio zakupy w roku wol. 2800 2300 2752
Liczba prenumerowanych tyt. 
czasopism polskicłi_________

120 109 162

Liczba prenumerowanycłi 
czasopism zagranicznycti

1284 14 30

Liczba baz elektronicznycłi na 
CD-ROM

15 14

Liczba baz elektronicznych! 
z dostępem online________
Zasoby audiowizualne 1154 brak brak

Źródło: Opracowanie własne.

W wielu, O ile nie w większości bibliotek szkół niepaństwowych zakupów dokonu
je się na podobnych zasadach: dzieła o treści ogólnej w ilości 1-3 egzemplarzy, nowo
ści z zakresu przedmiotów nauczania (zarządzanie, bankowość, marketing, informa
tyka, rachunkowość i in.) 3-5 egzemplarzy, podręczniki, skrypty od 10 do 30, chociaż 
i to nie jest regułą. Podręczniki programowe do niektórych przedmiotów występu- 
jąw bibliotekach czasem w ilościach 80-100 egzemplarzy. Dodatkowo, na przykład 
w bibliotece WSB-NLU literatura metodyczna dla nauczycieli języków obcych w pro
porcjach: jeden komplet dla 1 nauczyciela. Biblioteki starają się zapewnić dostęp do 
każdej zakupionej pozycji, przeznaczając 1-2 egzemplarzy do czytelni.

Rocznie przybywa w bibliotekach od 3,5 do 5 tys. woluminów, ale w ramach zaku
pu ze środków przeznaczonych przez uczelnie są to mniejsze liczby. Na przykład 
Warszawa podała, że wpływ roczny w 1999 r. wyniósł 4847 egzemplarzy, z czego 
2752 pochodziło z zakupu, pozostałe to pozycje zakupione ze środków wypracowa
nych przez biblioteki (np. z pobieranych opłat za nieterminowe zwroty), z wymiany, 
darów. Średnia zakupu wynosiła ok. 3000 woluminów, trudno będzie więc spełnić 
zalecenie całkowitej wymienialności zbiorów w ciągu 10-15 lat, chociaż nie jest to 
wykluczone, ponieważ biblioteki zwiększają środki na ten cel.

Cechy wspólne dla zasobów w badanych bibliotekach:
• zbiory aktualne, specjalistyczne, dostosowane do profilu uczelni.



• nabywane zgodnie z zasadą just in time a nie just in casd^'\ со oznacza, że pod
stawowym czynnikiem, decydującym o kupnie materiałów jest ich związek z reali
zowanym na uczelni programem studiów i aktualną potrzebą,

• ciągle jeszcze w ilościach niezaspokajających w pełni potrzeb obsługiwanych śro
dowisk.
Biblioteki wyższych szkół niepaństwowych, w tym również trzy poddane szer

szej analizie, mają niedobory w zasobach, szczególnie literatury naukowej wydanej 
do 1990 r. Jeśli nie ukazały się kolejne wydania lub wznowienia, zdobycie wielu 
pozycji jest po prostu niemożliwe. Czasem biblioteki otrzymują w drodze wymia
ny jakiś szczególnie istotny egzemplarz, ale nie są to sytuacje zbyt częste. Doko
nuje się też uzupełnień z zakupów antykwarycznych lub od osób prywatnych, jednak 
nie stanowi to rozwiązania i pozostaje współpraca z dużymi bibliotekami nauko
wymi, które realizują z różnym „entuzjazmem” wypożyczenia międzybiblioteczne. 
Zadowalająco wygląda, jak się wydaje, realizacja bieżących zamówień, zakupu no
wości.

Biblioteka WSB-NLU w Nowym Sączu dysponowała bogatymi zasobami elektro
nicznymi gromadzonymi na CD-ROM-ach. Na przykład zasięg chronologiczny baz 
General Periodicals Ondisc i Business Periodicals Ondisc sięga 1986 r. i wiele tytu
łów czasopism naukowych jest w Polsce dostępnych tylko w WSB-NLU. Zasoby te 
wyraźnie wyróżniają tę bibliotekę nie tylko spośród bibliotek szkół niepaństwowych. 
Analiza katalogów Biblioteki Narodowej przeprowadzona przez Anetę Drabek wy
kazała, że WSB-NLU w Nowym Sączu jest jedną z uczelni, która prenumeruje naj
więcej tytułów czasopism zagranicznych i są to czasopisma najlepsze (z zakresu 
ekonomii, biznesu, zarządzania, nauk politycznych, socjologii, badań nad edukacją, 
komunikacją oraz 44 innych dyscyplin nauk społecznych)

Interesujące wyniki badań dotyczące zarządzania zasobami zaprezentował Ar
tur Jazdon wskazując na dwa podstawowe wskaźniki:

1. Wysokość kosztów ponoszonych na 1 studenta.
2. Wskaźnik wielkości zbiorów rozważany w czterech podstawowych zależnościach:
-  wielkość ogólna zbiorów na 1 użytkownika (48,0),
-  ilość woluminów wprowadzonych rocznie na 1 użytkownika (1,0),
-  ilość książek wprowadzonych rocznie na studenta (1,2),
-  wpływ roczny w stosunku do wielkości zbiorów (w % 2,5)®̂ .
Wyniki badań przeprowadzonych przez A Jazdona opublikowane zostały w 2001 r., 

a więc później, jak powstawał projekt badania prezentowany w niniejszej książce. 
W momencie zbierania danych do opisu ogólnego trzech bibliotek biorących udział 
w badaniu jakości usług bibliotecznych, nie zebrałam bardziej szczegółowych infor
macji (np. dotyczących finansów), które pozwoliłyby na precyzyjne określenie wskaź
ników i ich porównanie do badań przeprowadzonych w polskich bibliotekach nauko
wych. Wydaje się jednak, że biblioteki szkół niepaństwowych mogą odbiegać od tych 
wskaźników. Dla trzech badanych bibliotek, np. jeden ze wskaźników wyglądał 
(w 2000 r.) następująco:

-  ilość zbiorów wprowadzonych na potencjalnego użytkownika:
• Warszawa 0,5
• Poznań 0,5
• Nowy Sącz 0,8

Oczywiście jeśli wzięlibyśmy pod uwagę wszystkie zgromadzone woluminy w cią
gu roku, to wskaźniki 1 i 1,2 byłyby osiągnięte.



Obliczenia te miały charakter orientacyjny i w każdym roku ich wielkość ulega zmia
nie. W bibliotece WSB w Poznaniu od 2000 do końca grudnia 2002 r. przybyło 9740 
woluminów (średnia w roku ok. 4870 wol.). Stan na początek 2003 r. wynosił 72 740 
woP*. Niższy wpływ odnotowano w WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie przybyło 6500 
wol. (średnia w roku ok. 3250) -  stan zbiorów 56 ООО (tempo wzrostu zasobów utrzy
mujące się w przedziale 3000^3500). Zdecydowanie odmienną sytuacje można zaob
serwować w WSPiZ w Warszawie, gdzie przyrost zbiorów w ciągu dwóch lat sięga 
niemal 80% -  w 2003 r. w posiadaniu biblioteki było 44 ООО woluminów®®.

W ostatnich latach w Polsce podjęto wiele dyskusji nad problematyką standar
dów bibliotecznych™, z których wynika po pierwsze, istnienie potrzeby określenia 
pewnych wzorców i kryteriów, za pomocą których można oceniać, mierzyć, porów
nywać i planować działalność biblioteczną. Po drugie, fakt iż jesteśmy na początku 
porządkowania i wypracowania wskaźników oceny bibliotek i pozostaje nam w tym 
względzie przyjęcie opracowanych norm i wzorców międzynarodowych lub podej
mowanie działań mających na celu wypracowanie własnych standardów. Zarówno 
pierwsze rozwiązanie jak i drugie wymaga zastosowania jednolitej metodologii oraz 
dobrze opracowanych danych statystycznych dla każdej kategorii bibliotek, np. aka
demickie (małe, średnie, duże), publiczne, szkolne i in.

Ogólnokrajowe wskaźniki opracowane np. dla grupy bibliotek naukowych 
w znacznym stopniu ułatwiłyby proces zarządzania biblioteką oraz pozwoliły na 
wykazanie słabszych i mocniejszych stron w poró\\Tianiu do innych. Statystyka we
wnętrzna biblioteki bez wzoru odniesienia często nie pozwala na pełne zobrazowa
nie wszystkich istotnych aspektów funkcjonowania. Jeśli np. finansowanie bibliote
ki uczelnianej jest znacznie niższe niż 3 procent ogólnego budżetu uczelni to może 
to rzutować na możliwość rozwoju biblioteki (mniejsze zakupy, redukcja prenume
raty, słabsze wyposażenie komputerowe, brak możliwości rozwoju kadry, brak sys
temu motywacji itp.). Odniesienie wyników własnej biblioteki do profesjonalnie opra
cowanych wskaźników oceny bibliotek byłoby bardzo użyteczne.

4.5.3. Kadra bibliotek

Pracownicy biblioteki mają swój udział w procesie dydaktycznym uczelni. Po
średniczą oni pomiędzy użytkownikami biblioteki, a informacją, ułatwiając proces 
kształcenia. Ich zadaniem jest:
• zapewnienie właściwego zarządzania biblioteką oraz odpowiedniej jakości usług 

w zamian za otrzymane środki;
• identyfikacja i zaspokajanie potrzeb klientów;
• zapewnienie klientom profesjonalnych usług informacyjnych;
• tworzenie warunków sprzyjających nauce;
• udostępnianie klientom potrzebnych materiałów, bądź to z własnych zbiorów, 

bądź za pośrednictwem sieci elektronicznej;
• efektywna organizacja i indeksowanie informacji;
• szkolenie klientów w zakresie umiejętności dostępu do informacji i jej efektow

nego wykorzystania;
• utrzymanie kontaktów i współpraca z nauczycielami i innymi osobami zarządza

jącymi procesem kształcenia na uczelni;
• informowanie kadr zarządzających uczelnią o możliwościach rozwoju biblioteki 

i jej potrzebach;
• współpraca z innymi bibliotekami, z lokalnymi i krajowymi organizacjami, insty

tucjami rządowymi itp. '̂.



Liczba personelu powinna być ściśle związana z celem uczelni, jakim jest zapew
nienie usług odpowiadających potrzebom klientów. Wpływ na liczbę personelu mają 
następujące czynniki:
• wielkość uczelni;
• liczba miejsc (rozproszenie obiektów), w których uczelnia jest zlokalizowana;
• poziom studiów;
• styl realizacji programów studiów;
• potrzeba zapewnienia pełnego zakresu usług bibliotecznych w czasie dogodnym 

dla użytkowników;
• konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i zbiorów;
• konieczność zachowania zalecanego poziomu usług^ .̂

Przytoczone powyżej czynniki wynikają z założeń teoretycznych, praktyka tymcza
sem często dyktuje inne rozwiązania, np. kadrowe z pominięciem niektórych czynni
ków, w zamian kierując się względami ekonomicznymi. W trzech badanych bibliote
kach bierze się pod uwagę wymienione czynniki, choć i względy ekonomiczne mają 
duże znaczenie. Obok odpowiedniej liczby personelu istotne, a może najważniejsze 
są: wiedza i umiejętności pracowników, ich predyspozycje, osobowość. Trzy biblio
teki opisywane przeze mnie posiadały niezbyt liczne, ale sprawnie działające zespo
ły pracowników.

Tabela 25
Struktura wykształcenia pracowników

Pracownicy Nowy Sącz Poznań Warszawa

Pracownicy ogółem 12 12 7

Wykształcenie wyższe 
bibliotekoznawstwo

5 5 1

Wyższe inne 6 3 1
Średnie bibliotekarskie 1 2 1
Średnie - 2 4
Studia podyplomowe 4 2 -

Źródło: Opracowanie własne.
Uwaga: rubrykę -  studia podyplomowe wydzielono dodatkowo w strukturze wykształcenia, celem podkre
ślenia, iż pracownicy pomimo posiadania wysokich kwalifikacji zawodowycłi podejmują dalsze kształcenie na 
innych kierunkach przydatnych w pracy zawodowej (np. informatyka, zarządzania, e-biznes).

Najważniejszym zasobem każdej organizacji są jej pracownicy. Od ich wykształce
nia, umiejętności, profesjonalizmu i zaangażowania zależy jakość pracy oraz obraz 
organizacji wykształcony w wyniku kontaktów z klientem -  użytkownikiem. Badane 
biblioteki posiadają małe zespoły pracowników, z dobrym przygotowaniem zawodo
wym. Niemal połowa kadry w Poznaniu i Nowym Sączu posiadała wykształcenie wyż
sze kierunkowe, dodatkowo pracownicy z tej grupy ukończyli studia podyplomowe 
z zakresu marketingu, zarządzania, dziennikarstwa. Pracownicy legitymujący się 
wykształceniem wyższym o innych specjalizacjach jako studia uzupełniające podej
mowali studia bibliotekoznawstwa lub informatykę. Dla tak nielicznycłi zespołów 
pracowniczych uniwersalne umiejętności są niezbędne, ponieważ uczestniczą oni 
w realizacji wszystkich podstawowych procesów bibliotecznych i wzajemnie się 
w razie potrzeby wymieniają.



Charakterystyczną cechą jest zróżnicowany i zmienny zakres obowiązków, duża 
elastyczność oraz brak agend zaplecza. Wszystkie procesy biblioteczne realizowane 
są w agendach udostępniania, a pracownicy uczestniczą niemal w równej mierze w ob
słudze użytkowników. Ma to swoje zalety, na przykład kontakt z użytkownikami po
zwala poznać ich oczekiwania, potrzeby, co z kolei ułatwia proces gromadzenia zgod
nie z zapotrzebowaniem, jednak zbyt duża różnorodność zadań i czynności ma też 
swoje wady (zakres obowiązków i odpowiedzialności jest mniej precyzyjny, nie uła
twia też specjalizacji, może być dla pracownika męczący).

Marek Kuczkowski w kontekście zagadnień nowego spojrzenia na klienta biblio
teki zwraca uwagę, że pożądany zakres umiejętności, dzięki którym bibliotekarze 
będą skuteczniejsi w kontaktach z drugim człowiekiem, powinien obejmować nastę
pujące obszary zagadnień:

-  własne nastawienie (m.in. wiara w siebie, optymizm, wytrwałość, entuzjazm, 
elastyczność, motywacja) -  co stanowi 50%,

-  umiejętności osobiste (m.in. komunikacja interpersonalna, aktywne słucha
nie, argumentowanie, zadawanie pytań, autoprezentacja, język ciała) -  25%,

-  wiedza zawodowa (znajomość branży, świadczenie odpowiednich usług, pro
fesjonalizm) -  25% l̂

Dopiero w efekcie kombinacji wszystkich tych czynników można oczekiwać, że 
klient biblioteki poczuje się usatysfakcjonowany obsługą.

Jeśli miałabym dokonać własnej subiektywnej oceny pracowników trzech cha
rakteryzowanych bibliotek, to właśnie wymieniłabym zacytowany zestaw czynni
ków jako charakterystyczne dla całej grupy. Większość z nich poza bardzo dobrym 
przygotowaniem zawodowym, posiada niezwykłe zainteresowania, pasje którymi po
trafią zarazić innych, podejmują się nowych wyzwań, z łatwością komunikują się 
i współpracują z różnymi kategoriami użytkowników i własnym zespołem. (}rupa 
tych pracowników daleko odbiega od powielanego od lat stereotypu bibliotekarza. 
Myślę, że moja opinia nie będzie odosobniona, ponieważ entuzjazm, zaangażowa
nie, umiejętności komunikacyjne, zawodowe są wyróżnikiem tej grupy biblioteka
rzy zauważalnym przez innych (np. przez użytkowników własnych i tych z innych 
uczelni, osoby uczestniczące w konferencjach, ale spoza środowiska bibliotek szkół 
niepaństwowych, odwiedzających gości, praktykantów in.).

4.5.4. Struktura organizacyjna bibliotek

Badane biblioteki jako jednostki organizacyjne wyższych szkół są uzależnione 
od swego otoczenia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Uzależnienie to 
wymaga prowadzenia na bieżąco analizy otoczenia biblioteki, co ułatwia przewidy
wanie ewentualnych zmian i przygotowanie się do nich. Przewidywanie i radzenie 
sobie z ciągłymi zmianami jest typową formą aktywności dyrektorów bibliotek wyż
szych szkół biznesowych. Zmiany mogą dotyczyć różnych zagadnień poczynając od 
rozszerzenia zakresu działalności uczelni, zmiany profilu kształcenia, zwiększonej 
liczby studentów, pracowników naukowych, nowych metod nauczania i uczenia się 
(e-learning), limitów finansowych, zmian organizacyjnych, negocjacji nowych wa
runków licencyjnych, zmian przepisów prawnych czy wzrastających wymagań ob
sługiwanego przez bibliotekę środowiska.

Możliwości sprawnego funkcjonowania bibliotek są ściśle związane z organizacją 
dostarczającą funduszy, czyli władzami szkoły biznesu. Typy powiązań organizacyj
nych w szkołach biznesu są różne, tzn. część bibliotek usytuowanych jest w pionie



dydaktycznym część w administracyjnym, występują też inne. Zarówno pierwszy jak 
i drugi typ struktury ma swoje wady i zalety. Biblioteki podlegające prorektorom do 
spraw naukowych lub dziekanom mają większe szanse wspóluczestnici^c w wypeł
nianiu misji szkoły i współorganizować proces dydaktyczny. W drugim typie finanso
wanie i priorytety pochodzą od administracji i postrzeganie funkcji biblioteki może 
być różne, a wizja nowoczesnej biblioteki niekoniecznie stanowi jeden z prioryte
tów. Przynależność do jednego lub drugiego typu struktury nie przesądza jednak
0 losie, czy powodzeniu biblioteki, jeżeli zarządzający nimi potrafią skutecznie funk
cjonować w strukturach formalnych i nieformalnych organizacji.

Ważna jest też właściwa koncepcja public relations. Wypracowanie korzystnego ob
razu instytucji, pozjrtywnego do niej nastawienia władz i użytkowników, klimatu zainte
resowania i sympatii może być pomocne w umieszczeniu biblioteki i jej problemów na 
liście priorytetów uczelni’’'’. Wymaga to jednak stałych zabiegów, innowacji i aktywności 
ze strony dyrektora i zespołu pracowników biblioteki. Funkcje i poszczególne operacje 
biblioteki wymagają ciągłych przemyśleń i oceny, aby działania były rozsądne i efek- 
t}wne pod względem finansowym, a równocześnie wysokiej jakości.

Występujące w opisywanych badaniach biblioteki, podlegają prorektorom do 
spraw naukowych. Struktury wewnętrzne są płaskie i nawet podziały funkcjonalne 
są w dużej mierze scalone. Wynika to z wielkości bibliotek, liczby personelu, ale 
też z potrzeby obniżania kosztów ich funkcjonowania. Tendencja centralizowania
1 scalania struktur widoczna jest nie tylko w bibliotekach badanych, ale w więk
szych bibliotekach uniwersyteckich’̂ , które dążą do osiągania większej efektywno
ści przy równoczesnym redukowaniu kosztów. Nie jest to zatem jakaś szczególna 
cecha bibliotek niepaństwowych, które muszą kierować się rozwiązaniami indywi
dualnymi, najbardziej efektywnymi z punktu widzenia własnych organizacji.

W badanych bibliotekach wykazano jedynie agendy zajmujące się udostępnianiem 
(czytelnie, wypożyczalnie), natomiast brak formalnego wyodrębnienia innych agend (gro
madzenie, opracowanie). W obrębie tych dwóch agend udostępniania biblioteki przydzielają 
jednoosobowym stanowiskom pracy obowiązki gromadzenia, opracowania, informowa
nia. Często pracownicy z takim zakresem obowiązków włączani są też w obsługę użyt
kowników, co pozwala na bezpośrednie poznawanie potrzeb i oczekiwań obsługiwanego 
środowiska naukowego. Sprzyja to budowaniu autentycznych więzi pomiędzy pracowni
kami a użytkownikami. Rozwiązanie takie podyktowane jest też względami praktycznymi 
(godziny otwarcia, niezbyt liczne zespoły pracowników). Zalety takich rozwiązań tkwią 
w elastyczności całego systemu bibliotecznego oraz możliwości szybkiej reakcji na zmia
ny, a także nowe potrzeby użytkowników zarówno w dostarczaniu potrzebnych materia
łów, jak i zapewnianiu maksymalnej w danych warunkach dostępności.

Struktura organizacyjna nie jest niezmienna. Wymaga modyfikacji wraz z roz
wojem i rozszerzaniem zakresu działania uczelni (zmiana i rozszerzenie progra
mów kształcenia, zwiększona liczba studentów, pracowników naukowych, zmiany 
profilu kształcenia, nowe technologie itp.). Dotyczy to także badanych bibliotek, 
które na obecnym etapie rozwoju wymagają rozbudowy struktury, celem uspraw
nienia funkcjonowania całego systemu biblioteczno-informacyjnego.

4.5.5. Technologie i systemy biblioteczne

Sprawne funkcjonowanie współczesnych bibliotek zależy w dużej mierze od wy
posażenia technologicznego i nowoczesnych środków komunikacji.



Biblioteki w Poznaniu i Warszawie od początku wprowadziły elektroniczny sys
tem opracowania zbiorów, następnie wdrożyły moduł udostępniania. W bibliotece 
w Nowym Sączu kompleksowy system zarządzania biblioteką PROLIB został zaku
piony w 2000 r. Opracowanie bieżące od tego momentu prowadzono dwutorowo: 
w formie tradycyjnej i elektronicznej. Trwały też intensywne prace nad opracowa
niem retrospektywnym zasobów. Proces ten dobiegł końca. Katalogi tradycyjne zo
stały zamknięte na 2002 r. Dalszy plan zakłada wdrożenie kolejnego modułu i jest to 
zadanie priorytetowe w najbliższej przyszłości. Doświadczenia związane z wdraża
niem systemów w każdej z bibliotek są inne, ale generalnie koszty z tym związane 
są duże i znacznie obciążają budżety bibliotek.

Tabela 26
Technologie i systemy biblioteczne w badanych bibliotekach

Nowy Sącz Poznań Warszawa
Katalogi i kartoteki tradycyjne Tak Nie Nie
Katalog elektroniczny PROLIB SOWA PATRON
Katalog OPAC OPAC WWW Nie Nie
Strona WWW Tak Tak Tak
Serwis wirtualny Tak Nie Nie
Elektroniczny moduł gromadzenia Nie Nie Tak
Elektroniczny moduł 
wypożyczania______

Tak Tak Tak

Elektroniczny system  
zabezpieczenia zbiorów

Tak Tak Nie

Źródło: Opracowanie własne.

Wszystkie biblioteki posiadają strony WWW, gdzie potencjalny użytkownik znaj
dzie podstawowe informacje o bibliotece: adres, godziny otwarcia, regulamin biblio
teki, ogłoszenia itp. Znacznie szersze informacje zawiera strona WWW biblioteki 
WSB-NLU w Nowym Sączu, dzięki możliwości samodzielnego tworzenia strony 
i serwisu wirtualnego przez pracowników biblioteki. W Poznaniu i w Warszawie 
informacje o bibliotece na stronie WWW zamieszczane są przez informatyków lub 
administratora systemu.

4.5.6. Użytkownicy i usługi

Biblioteka musi być dostępna dla całej społeczności akademickiej, oferując przy
jazne i zacłięcające do pracy środowisko. Powinna też uwzględniać różnorodność 
owej społeczności i styl studiowania. Metody nauczania i zdobywania wiedzy impli
kują potrzeby związane z dostępem do zasobów oraz rodzaje i formy usług. Repertuar 
usług zależy też od polityki gromadzenia, udostępniania i możliwości bibliotek (też 
finansowych) w tym zakresie. W tabeli 27 zaprezentowano podstawowy rejestr usług 
w trzecli badanych bibliotekach.

Statuty uczelni precyzują (zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym) zakres dzia
łania bibliotek, jako: „...uniwersyteckiej jednostki organizacyjnej o zadaniach nauko
wych, dydaktycznych i usługowych, pełniących funkcję ogólnodostępnej biblioteki 
naukowej...”. Zapis taki daje prawo do korzystania z usług biblioteki każdemu zainte
resowanemu, jednak mając na uwadze dobro środowiska, dla którego zostały biblioteki 
powołane, ustalenia regulaminowe dopuszczają możliwość korzystania z zasobów innym 
użytkownikom w formie prezencyjnej lub na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.



Obowiązują też inne ustalenia, jak np. porozumienia pomiędzy szkołami, bibliotekami czy 
innymi organizacjami, w ramach których dopuszcza się możliwość rozszerzenia udostęp
nień na zewnątrz dla określonych grup użytkowników.

Tabela 27
Użytkownicy i usługi w roku akademickim 1999/2000*

Usługi i inne formy działania Nowy Sącz Poznań Warszawa
Liczba użytkowników 2270** 5897*** 6089*=*
Wypożyczenia Tak Tak Tak
Udostępnienie prezencyjne Tak Tak Tak
Wypożyczenia międzybiblioteczne Tak Tak
Szkolenia użytkowników Tak Tak
Usługi kserograficzne Tak Tak
Badania Tak Tak
Konferencje, seminaria Tak Tak
Serwis informacyjny on-line Tak
Publikacje, artykuły, informatory Tak Tak Tak
Własne bazy Tak Tak Tak
Działalność kulturalna Tak
Bazy obce on-line Tak Tak Tak

Źródło: Opracowanie własne.
* Obejmuje okres od października 1999 do kwietnia 2000 r.
** Podano liczbę użytkowników zarejestrowanych! w wypożyczalni. Czytelnie rejestrują tylko odwiedziny. 
*** Dla Warszawy i Poznania podano całą populację uczelni, która zarejestrowana jest w systemie elektro
nicznym biblioteki. Dla Nowego Sącza -  liczba zarejestrowanych! użytkowników.

Misją badanych bibliotek jest wspieranie procesu dydaktycznego i badań nauko
wych prowadzonych przez pracowników i studentów macierzystej uczelni (poprzez 
gromadzenie, informowanie, organizowanie i dostarczanie odpowiednich zasobów 
informacyjnych z wykorzystaniem różnych nośników informacji). Chociaż misja 
w badanych bibliotekach nie była w momencie badania formalnie zdefiniowana 
(obecnie jest zapisana na stronach WWW), to funkcjonowała ona w świadomości 
pracowników i w różnych dokumentach wewnętrznych (regulaminy, plany działa
nia, informatory). Każda z bibliotek zna swoich klientów (użytkowników), posiada
ła mniej lub bardziej sformalizowany plan usług oraz listę celów i zadań, które okre
ślają jej priorytety. Aby spełniać misję, biblioteki muszą osiągnąć następujące cele: 
GROMADZENIE

-  gromadzić odpowiednie materiały tak długo, jak są one adekwatne do potrzeb,
-  gromadzić materiały w odpowiedniej ilości do potrzeb,
-  odpowiednio zabezpieczać gromadzone zasoby.

KOLEKCJA
-  dostarczać informacji na różnych nośnikach (tradycyjnych, elektronicznych),
-  zgodnie z potrzebami zasadniczej grupy użytkowników,
-  w najwyższym możliwym procencie (w odniesieniu do potrzeb użytkowników). 

DOSTĘP
-  informowanie użytkowników o istniejących zasobach poprzez katalog, któ

ry jest kompletny, łatwy w użyciu i możliwy do wykorzystania na wielu stano
wiskach równocześnie,

-  zapewnienie wolnego dostępu do zasobów,



-  zapewnienie szybkiego dostępu do zasobów przeznaczonych do wypożyczeń 
(z magazynu, wypożyczenia międzybiblioteczne),

-  zapewnienie godzin otwarcia zgodnych z potrzebami użytkowników,
-  zapewnienie odpowiedniego sprzętu (komputery, czytniki CD-ROM-ów, kse

rokopiarki) ,
-  tworzenie środowiska sprzyjającego nauce (dla użytkowników indywidualnych 

i do pracy zespołowej).
EDUKOWANIE

-  szkolenie studentów i pracowników uczelni w zakresie korzystania z biblio
teki i podnoszenie ich umiejętności w poruszaniu się w świecie informacji,

-  pomoc użytkownikom w odszukaniu odpowiednich materiałów zarówno w bi
bliotece, jak i poza nią™.

Tak zaprezentowane cele są uniwersalne i mogą być przełożone na konkretne 
zadania, które realizują badane biblioteki.

Klientami/użytkownikami badanych bibliotek są głównie studenci i pracowni
cy jednostek macierzystych. Tylko niewielki procent (ok. 10) osób obsługiwanych 
przez biblioteki stanowią studenci innych uczelni lub szkól średnich. Profil gromadzo
nych zasobów jest zgodny z kierunkami kształcenia (nauki społeczne, nauki stoso
wane, języki obce). Do podstawowych usług należą: wypożyczanie i udostępnianie 
prezencyjne, informowanie, szkolenie, organizowanie dostępów do informacji zdal
nej. Biblioteki zapewniają możliwość korzystania z własnych katalogów elektronicz
nych, które stanowią główne źródło informacji o zasobach oraz dostęp do baz danych 
online i na dyskach optycznych.

W 2001 r. badane biblioteki przystąpiły do konsorcjum bibliotek ekonomicznych, 
którego celem jest wspólne użytlcowanie znakomitej bazy PRO QUEST, dającej do
stęp do kilku tysięcy tytułów czasopism angielskojęzycznych z zakresu szeroko 
pojętych nauk ekonomicznych.

Poprzez aktywny udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach pracownicy 
podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, mają też możliwość wymiany doświadczeń 
i promowania własnej biblioteki.

Badane biblioteki już w 2000 r. posiadały strony WWW, na których można było 
znaleźć podstawowe informacje o placówce oraz wejście do katalogu elektronicz
nego. Znacznie bogatszy serwis wirtualny w porównaniu do pozostałych bibliotek 
poleca swoim użytkownikom biblioteka WSB-NLU. Można w nim znaleźć nie tylko 
podstawowe informacje o bibliotece, ale również pogrupowane w kilku działach te
matycznych wirtualne zasoby biznesowe, praktyczne poradniki, ciekawe strony, bi
blioteczne bazy danych. W serwisie umieszczono też „Skrzynkę współpracy” celem 
ułatwienia użytkownikom zamieszczania uwag krytycznych, sugestii czy pytań do
tyczących działalności biblioteki.

Szeroko wykorzystywanym narzędziem jest poczta elektroniczna, która służy bi
bliotekom do komunikowania się z użytkownikami:

-  odpowiedzi na zadane pytanie,
-  wysyłanie plików tekstowych (np. artykułów, grafiki, przepisów prawnych),
-  powiadamianie o oczekującej na użytkownika książce, o nowościach, o dostę

pach promocyjnych do baz,
-  monitu -  przypominania o terminach zwrotów materiałów bibliotecznych,
-  biblioteka WSB w Poznaniu realizuje też usługi z wykorzystaniem telefonii 

komórkowej'^ ,̂ tzw. SMS.



To tylko niektóre z działań podejmowanych przez biblioteki. Każda z inicjatyw 
w sposób pośredni lub bezpośredni związana jest z użytkownikiem (badanie jego 
potrzeb, promowanie usług biblioteki, tworzenie pozytywnego wizerunku bibliote
ki, dostarczanie odpowiednicłi zasobów, słucłianie głosu użytkowników -  udział 
w zebraniach pracowników dydaktycznych, pomoc czy współudział w realizacji pro
jektów prowadzonych przez uczelnię, obserwacja forum dyskusyjnego studentów, 
analiza skarg, współpraca z organizacjami studenckimi, redakcjami czasopism, or
ganizowanie imprez kulturalnych itp.).

4.5.7. Uwagi końcowe

Początkowe lata działalności bibliotek wyższych szkół niepaństwowych skoncen
trowane były głównie na gromadzeniu zasobów, odpowiednim ich opracowaniu oraz 
zabieganiu o stworzenie jak najlepszych warunków lokalowych dla użytkowników 
i pracowników. Marketingowa koncepcja usług towarzyszy tym bibliotekom od sa
mego początku. Student w ramach oferty edukacyjnej otrzymuje zapewnienie, że 
będzie mógł korzystać z zasobów bibliotecznych niezbędnych przy realizacji wy
branych programów kształcenia. Ma więc prawo oczekiwać, że uczelnia wypełni to 
zobowiązanie. W trzech analizowanych bibliotekach widoczne są duże starania władz 
(nakłady finansowe, pozytywne nastawienie do projakościowych inicjatyw bibliote
ki) oraz pracowników bibliotek w kierunku zaspokajania potrzeb swych klientów.

W początkowym okresie, kiedy liczba studentów była niewielka nie stanowiło to 
dużego problemu. Pierwsze roczniki otrzymywały niezbędną literaturę niemal 
w proporcjach 1:1. W ciągu 10 lat, szkoły poszerzyły oferty programowe, znacznie 
wzrosła liczba studentów i kadry nauczającej. Zmieniły się też warunki funkcjonowa
nia bibliotek (przybyło, co prawda, zbiorów ale proporcje: książka a student obliczenio
wy dalekie są od stanu oczekiwanego; biblioteki otrzymały nowe, samodzielne lokale, 
nowoczesny sprzęt), a jednocześnie zmieniły się też oczekiwania i potrzeby użytkowni
ków. Jak zatem wygląda jakość oferowanych przez biblioteki usług w ocenie użj^kow- 
ników? Na to pytanie szukałam odpowiedzi przeprowadzając w 2001 r. badanie jakości 
usług z zastosowaniem rozszerzonej metody SERVQUAL (rozdz. V).

Biblioteka powinna być oceniana zarówno subiektywnie, z punktu widzenia swo
ich klientów i postrzeganej przez nich efektywności jej działań, jak i obiektywnie, 
według wskaźników działania (tzw. performance indicators). Wskaźniki obiektyw
ne obejmują wszystkie aspekty pracy biblioteki oraz służące jej środki (np. ogólne 
koszty biblioteki, stopień wykorzystania zbiorów, obciążenie usługami), subiektj^v- 
ne mogą obejmować czynniki jakościowe takie jak; niezawodność, atrybuty mate
rialne, empatia, fachowość, szybkość reakcji. Łącznie dają one wyobrażenie o cało
ści usług.

Celem głównym kolejnego badania zaprojektowanego przeze mnie było zastoso
wanie metody SERVQUAL oraz określenie jej przydatności w badaniu jakości usług 
bibliotecznych, ale oczekiwałam również, że uda się rozpoznać problemy związane 
z zagadnieniem subiektywnej oceny jakości usług bibliotecznych. Uzyskane wyni
ki badań subiektywnych odczuć użytkowników mogą być odniesione do obiektyw
nych warunków funkcjonowania, co pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu bi
bliotek oraz zdiagnozowanie stanu faktycznego.

Trzy zaprezentowane biblioteki biorące udział w kolejnym badaniu (2001) moż
na potraktować jako trzy indywidualne przypadki, ponieważ mimo wielu podobieństw.



występuje wiele różnic o charakterze lokalnym (wielkość środowisk, możliwości 
korzystania z innych bibliotek, wymagania programowe uczelni, system kształcenia 
a w związku z nim (studia zaoczne, dzienne), różne potrzeby użytkowników, infra
struktura itp.). I jak już wcześniej wspominałam, nie były to też typowe przypadki 
bibliotek szkół niepaństwowych, raczej należały one do grupy (ciągle niezbyt licz
nej) bibliotek, które można uznać za dobre, czy nawet najlepsze w swej kategorii.

Poziom jakości usług trudno (ze względu na subiektywny charakter ocen) nie 
tylko badać ale i porównywać, dlatego w dalszej części książki uzyskane wyniki 
z badań jakości usług odnoszę głównie do sytuacji biblioteki WSB-NLU w Nowym 
Sączu, pozostałe służą wyjaśnieniom o charakterze eksploracyjnym. Badanie jako
ści usług ma w zasadzie cłiarakter oceny wewnętrznej organizacji i szersza interpre
tacja wyników z równoczesną analizą specyficznej sytuacji i różnych aspektów jako
ści, a także ostateczna diagnoza, należała do indywidualnych bibliotek.
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Rozdział 5

ZASTOSOWANIE ZMODYFIKOWANEJ WERSJI 
MODELU SERVQUAL W BADANIACH JAKOŚCI 

USŁUG BIBUOTECZNYCH

w  rozdziale pierwszym przedstawiłam wiele definicji pojęcia „jakość”, zwracając 
uwagę, że jakość może być pojmowana jako kategoria filozoficzna, techniczna, eko
nomiczna i marketingowa. W zależności więc od przyjętego przez autorów punktu 
widzenia, w rozważaniach nad jakością usług wyróżnia się różne jej aspekty. Może
my spotkać np. pewną ilość definicji, takich jak: „zgodność ze specyfikacjami”, „brak 
defektów” i „przystosowanie do celów”, które wywodzą się z systemów ruchu jako
ści zapoczątkowanego dla potrzeb procesów produkcyjnych'. Transfer systemów 
zarządzania jakością stworzonych w przemyśle do sektora usług nastręcza sporo 
trudności nie tylko definicyjnych. Cechy usług, a szczególnie indywidualny charak
ter, który odnosi się zarówno do usługodawcy jak i oczekiwań nabywcy powoduje, 
że usługi trudno poddać standaryzacji. Każdy usługobiorca jest inny, ma różne wy
magania, potrzeby, oczekiwania, osobiste predyspozycje i doświadczenia. Dlatego 
też pomiar i ocena jakości usług są bardzo trudne. Należy uwzględnić kryteria obiek
tywne i subiektywne odczucia nabywcy usług. System jakości dla sektora usług ba
zuje na nacisku kładzionym na rolę klienta w określaniu jakości. Nacisk ten jest 
szczególnie duży w TQM, w ramach którego jakość nie jest określana w stosunku 
do jakiegoś absolutnego standardu, lecz w odniesieniu do potrzeb klienta^. Organi
zacje wykorzystujące podejście typu TQM stosują techniki zapewniania jakości 
w odniesieniu do swoich wszystkich działań, a więc w sposób ciągły podnoszą po
ziom usatysfakcjonowania klienta poprzez zarządzanie nakierowane na jakość w ra
mach całej organizacji. Korzystają w tym celu z różnych zasad innych systemów 
jakości (np. wykorzystują standardy ISO 9000).

Centralna pozycja klienta znajduje odzwierciedlenie w definicjach niekoniecznie 
związanych z metodą SERVQUAL, wykorzystywana jest również przez różne inne 
podejścia do badań. Punktem wyjścia przy opracowywaniu marketingowej metody 
oceny jakości usług przez nabywców było określenie:....jakości usług jako mia
ry wskazującej w jakim stopniu realizacja konkretnego świadczenia odpowiada 
oczekiwaniom klienta”^ Metoda SERVQUAL opracowana przez A. Parasuramana, 
V. Zeithaml i L. Berry’ego znalazła szerokie zastosowanie (szerzej zob. rozdz. II 
i III), ale wymaga każdorazowo dostosowania do typu usług, jakie zamierza się ba
dać oraz ustalenia szeregu zagadnień metodologicznych.



Zachęcona doświadczeniami innych bibliotek podjęłam próbę zaadaptowania me
tody SERVQUAL do własnych badań jalcości usług bibliotecznych. Rozszerzyłam 
instrument pomiaru o specyficzne elementy badanych usług bibliotecznych, zwa
nych zgodnie z założeniami zaprojektowanych badań WYMIARAMI jakości (ź̂ aso- 
by, dostęp, forma, informacją. W niniejszym rozdziale omawiam istotne aspekty 
metodologiczne związane z zaprojektowaną metodą. Następnie prezentuję projekt 
badania właściwego, w którym uwzględniłam: budowę kwestionariusza, charakte
rystykę uczestników badania, procedurę doboru próby. W podrozdziale 5.3 zapre
zentowałam poszczególne etapy badania, co pozwala zorientować się w ich przebie
gu. W dalszej części następuje szczegółowa analiza uzyskanych wyników.

5.1. ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE

Przed przystąpieniem do badań jakości usług z zastosowaniem kwestionariusza 
SERVQUAL lub jego modyfikacji (np. SERVPERF, kwestionariusz „trzech kolumn”, 
kwestionariusze dwuczęściowe, LibQUAL) należy pamiętać o podstawowych aspek
tach metodologicznych m.in. związanych z wyraźnie określonym przedmiotem po
miaru, wyborem miejsca i czasu badań, a także sposobu doboru populacji i kontaktu 
z respondentami. Konstrukcja pytań, ich charakter oraz formy analizy danych i pre
zentacji rezultatów muszą być dostosowane do założeń i przedmiotu pomiaru. W ta
beli 28 przedstawiam niektóre metodologiczne aspekty ankietowych badań jakości 
usług bibliotecznych i omawiam je w punktach.

Ad 1. Badanie jakości usług bibliotecznych z użyciem ankiety jest poprzedzane 
badaniami wstępnymi, które pozwalają rozpoznać problem. Wykorzystywane są różne 
techniki: studium przypadku, wywiady indywidualne i grupowe, karty komentarzy 
klientów. Na podstawie wyników badań wstępnych można przystąpić do budowy 
instrumentu badawczego.

Możliwe jest zastosowanie różnych wersji instrumentu SERVQUAL (np. wyko
rzystany w badaniach przez D. Nitecki'* (zob. Aneks 5) lub można stworzyć własne 
narzędzie pomiaru na bazie rozpoznanych problemów lokalnych i własnych priory
tetów. Przydatne mogą okazać się ustalenia innych badaczy np. dotyczące zdań od
noszących się do oczekiwań, a mieszczących się w 5 WYMIARACH zaproponowa
nych przez metodologię SERVQUAL. Taki zestaw zdań opracowany został przez 
E Calverta i E Hernona i może służyć do wstępnego wyboru zdań twierdzących do 
budowanego kwestionariusza^. Autorzy wyszli z założenia, że w pierwszej kolejno
ści należy ustalić co jest dla kogo ważne. W wyniku przeprowadzonych badań użyt
kowników bibliotek udało się zbudować instrument składający się z 12 czynników 
określonych jako istotne z punktu widzenia klientów. Kwestionariusz zawierał 101 
zdań twierdzeń, które mogą być użyte przy budowie innych instrumentów badaw
czych (np. kwestionariusza wywiadu standaryzowanego lub ankiety).

Ad 2. Badana populacja
Osoba przygotowująca projekt badawczy musi zdecydować, czy badaniem obej

muje jeden dział (np. czytelnie), wybraną grupę użytkowników, czy też jest zaintere
sowana oceną jakości usług całej populacji aktualnie korzystającej z usług bibliote
ki. Zależy to od celu badania. Projektując badanie zaplanowałam udział aktualnych



użytkowników (tj. w roku akademickim 2000/2001), trzech bibliotek szkół niepań
stwowych tj. biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, biblioteki 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (WSZiP) 
w Warszawie i biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu -  National-Louis University (WSB- 
NLU) w Nowym Sączu. Zdecydowałam, że instrument badawczy będzie zawierał 
zestaw stwierdzeń dotyczącycłi ważności różnych cech usług bibliotecznych dla u żyi- 
kowników. Wyboru stwierdzeń odnoszących się do różnych aspektów i cech usług 
dokonałam na podstawie analizy doświadczeń pracowników obsługi trzech biblio
tek biorących udział w badaniu, skarg i wniosków, sugestii użytkowników, proble
mów napotykanych w codziennej pracy oraz ustaleń innych badaczy®.

Tabela 28
Metodologiczne aspekty ankietowych badań jakości usług bibliotecznych

1. Przedmiot pomiaru

• oczekiwania klientów w porównaniu do obiektywnych 
wskaźników jakości usług

• oczekiwania klientów w porównaniu do percepcji personelu 
(zarządzających) na temat usług dostarczanych

• ważność różnych cech jakości usług i percepcja usług aktualnie 
dostarczanych

• oczekiwania i percepcja klientów wybranego segmentu usług w 
czasie (trendy w oczekiwaniach i percepcji)

2. Badana populacja

• klienci jednego segmentu usług (tylko wypożyczalnia, tylko 
czytelnia itp.)

• wszyscy klienci biblioteki
• wyróżniona grupa klientów (np. studenci zaoczni, dziermi, 

studenci niekorzystający z usług bibliotecznych, tylko kadra 
naukowa)

3. Sposób doboru próby • losowy
• celowy

4. Miejsce badania • miejsce korzystania z usługi (wypożyczalnia, czytelnia)
• dom, lub miejsce nauki, pracy, wypoczynku

5. Moment pomiaru
• na gorąco (zaraz po zrealizowanej usłudze)
• na zimno (po pewnym czasie)
• w trakcie realizacji usługi

6. Sposób kontaktu
• bezpośredni (ankiety rozdawane)
• przez pocztę (ankiety wysyłane)
• przez Internet (ankiety umieszczane na stronie WWW, lub 

przesyłane pocztą elektroniczna)

7. Format instrumentu

• ankiety jednoczęściowe (oczekiwania i percepcja razem)
• ankiety dwuczęściowe (osobno oczekiwania, osobno percepcja)
• ankieta jednoczęściowa typu: format trzech kolumn (minimalny 

poziom usług, pożądany poziom usług, postrzegany poziom 
usług w badanej bibliotece)

8. Mierniki pomiaru Skale:
1-5 1-7 1-9 i inne

9. Analiza danych • analiza luk
• macierze percepcji

10. Prezentacja wyników • macierz znaczenia i percepcji {ang. quadrate analysis)
•  bencłimarking (w przypadku wielokrotnych pomiarów)

Źródło: zmodyfikowano na podstawie: K. Mazurek-Łopacińska: Satysfakcja klienta -podstawowypomiar i  иу- 
korzystanie w polityce przedsiębiorstwa. W: Marketing, koncepcje, badania, zarządzanie. (2002). Red. nauk. 
Leszka Żabińskiego i Krystyny Śliwińskiej. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, s.l25.



w  moim przekonaniu określenie poziomu ważności głównej grupy cech usług 
z punktu widzenia użytkowników jest istotne, ponieważ daje wyobrażenie o oczeki
waniach, ponadto umożliwia w przypadku ponownych badań w przyszłości, olcreśle- 
nie stabilności lub zmienności tych oczekiwań.

Spodziewałam się uzyskać odpowiedź, czy zróżnicowanie środowiska (Warsza
wa, Poznań, Nowy Sącz) ma wpływ na określenie poziomu ważności różnych cech 
usług. Udział w badaniu respondentów trzech różnych bibliotek zlokalizowanych 
w zupełnie odmiennych miejscach (dwa duże miasta i jedno średniej wielkości), 
z różnymi możliwościami zdobycia informacji, mogą mieć wpływ na oczekiwania 
w stosunku do własnej biblioteki.

A d  3. Sposób doboru próby
Istnieją dwa podstawowe sposoby doboru zbiorowości próbnej, dobór losowy 

gwarantujący każdej jednostce zbiorowości generalnej taką samą szansę trafienia 
do próby, oraz celowy, oparty na świadomym wyborze pewnych kategorii jedno
stek, a odrzuceniu innych^. W praktyce badawczej ukształtowały się swoiste meto
dy wyboru próby reprezentacyjnej. Najogólniej biorąc metody te możemy podzielić 
na takie, które opierają się:

1. Na dowolnych zasadach, przyjętych według przekonania badającego ze wzglę
du na szczególne cechy danej zbiorowości lub cel badań. Wyróżniamy tu celowy 
i kwotowy wybór próby.

2. Na rachunku prawdopodobieństwa. Wchodzą tu w grę następujące wybory; 
losowy dokonywany na podstawie imiennej listy, według tablicy liczb przypadko
wych, zasad loterii. Warstwowy, kiedy badana zbiorowość składa się z wielu róż
nych elementów i wybór losowy nie stwarza dużych szans na wybór próbki repre
zentacyjnej**.

A d  4 . Miejsce badania
Wśród założeń badania szczególnie ważne są decyzje dotyczące miejsca i czasu 

pomiaru. Oceny mogą zależeć od tego, czy ankieta jest przeprowadzana w miejscu 
korzystania z usługi, tj. np. w bibliotece, czy poza miejscem świadczenia usługi, tj. 
w domu, w pracy czy w miejscu wypoczynku. Często prowadzone są badania na 
miejscu, ponieważ pozwala to ograniczać koszty.

Czas ma również znaczenie, np. kwestionariusze dostarczone studentom przed 
sesją egzaminacyjną mogą przynieść niski procent zwrotów. Prowadząc badania na 
miejscu musimy uwzględnić też czas przebywania różnych grup studentów na uczelni. 
Przeważnie studenci studiów zaocznych są obecni tylko w weekendy należy więc 
zagwarantować im możliwość uczestnictwa w badaniu, udostępniając ankiety w tym 
czasie. Pozwoli to zwiększyć reprezentatywność.

Biblioteki wykorzystują w badaniach procedurę łatwego dostępu (do badanych), 
przy czym w metodzie tej wcześniej określa się, kiedy badanie będzie prowadzone, 
jak ankiety będą zbierane i ile ankiet ma powrócić. Uczestnictwo w badaniu jest 
dobrowolne, a więc różnica pomiędzy liczbą ankiet rozdanych a liczbą zwrotów musi 
być brana pod uwagę. O użyteczności zbiorowości próbnej do badań, oprócz same
go sposobu konstrukcji próby, decyduje także jej liczebność. W Measuring Acade
mic Library Рег^гт апсе^гп  House i in. mówią, że jeśli chcemy uzyskać w miarę 
precyzyjne wyniki potrzebujemy co najmniej 100 wypełnionych formularzy, a prefe
rowanych jest więcej, np. od 300 do 400®.



w  książce tej ponadto znajdujemy wiele praktycznych wskazówek, jak przepro
wadzić badania. Na przykład autorzy sugerują, że pracownicy lub ankieterzy mogą 
zadecydować o selekcji uczestników badania stosując losowanie systematyczne, gdzie 
tylko pierwszy z członków populacji jest wybrany przez pracownika, a kolejni będą 
dobierani co w -  liczbę. Można, np. założyć, że ankietę otrzyma co 10 wchodzący do 
biblioteki lub ją opuszczający.

P. Hernon i D. Nitecki w oparciu o studia literatury przedmiotu (publikowane 
i niepublikowane) podają, że: „...procent zwrotów kwestionariuszy w badaniach 
z zastosowaniem metodologii SERVQUAL wahał się w granicach od 27 do 76%, 
w zależności od metody dostarczania ankiety. Ankiety pocztowe -  ok. 50%, ankiety 
rozdawane powyżej 70%, ankiety dostarczane elektronicznie od 20 do 30%. W bada
niach marketingowych z wykorzystaniem metody SERVQUAL często akceptuje się 
20 procent zwrotów, jednak B. Thompson uważa, że w bibliotekoznawstwie i infor
macji naukowej powszechnie uzyskuje się 40 lub 50 procent i wynik taki jest do 
zaakceptowania”*".

Na pytanie dotyczące tego, jaki jest akceptowalny odsetek zwrotów ankiet, nie
łatwo udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ naukowcy nie zgadzają się co do 
wielkości standardowego, minimalnego odsetka odpowiedzi. Generalnie przyjmuje 
się w naukach społecznych, że procent zwrotów ankiet powinien wynosić od 50 do 
75, im wyższy tym lepiej".

Ad 5. Moment pomiaru
Wybór miejsca badania jednocześnie określa czas pomiaru, gdyż oceny w miej

scu usługi są ocenami „na gorąco” w przeciwieństwie do ocen dokonywanych już 
w domu „na chłodno”, kiedy klient ma pewien dystans do zdarzeń, w których uczest
niczył. Oba podejścia mają zarówno wady i zalety. Na przykład oceny wyrażone „na 
gorąco”, w trakcie korzystania z oferty są -  zdaniem zwolenników takiego pomiaru -  
bardziej wiarygodne, gdyż stanowią odbicie rzeczywistych odczuć klienta, nie znie
kształconych przez opinię innych osób, czy upływ czasu, który powoduje, że zapomi
namy o różnych szczegółach i odczuciach* .̂

W tym podejściu może istnieć natomiast niebezpieczeństwo, że respondent zawy
ży lub zaniży oceny z powodu bezpośredniego kontaktu z usługodawcą. Zwolennicy 
pomiarów dokonywanych „na chłodno”, tj. po upłj^wie jakiegoś czasu od korzystania 
z oferty, podkreślają przejściowy charakter wrażeń, odczuć i emocji doznawanych 
w trakcie korzystania z usług. Uważają, że ocena jakości usług czy globalnej satys
fakcji z usług wymaga dystansu niezbędnego do zestawienia doświadczeń i porów
nania z oczekiwaniami*^.

Ad 6. Sposób dostarczania -  bezpośredni, pocztą, formularz elektroniczny
Często jednostki usługowe w badaniach jakości usług lub satysfakcji klienta wy

korzystują procedury łatwego dostępu do respondentów. Można w tym celu użyć 
ankiet audytoryjnych (pod nadzorem ankietera) lub rozdawanych samozwrotnie (czy
li zwrotnych w wyznaczonych miejscach) *'*.

Ankiety pocztowe z ich wadami i zaletami są dobrze opisane przez większość pod
ręczników z zakresu metodologii badań socjologicznych i marketingowych W kon
tekście badania jakości usług bibliotecznych warto jedynie wspomnieć o paru istot
nych kwestiach, a mianowicie:



• zagadnienie czasu (chodzi tu o zdolność przypomnienia sobie przez badanego 
ostatniego kontaktu z biblioteką, oferowanych usług, własnych odczuć na ich 
temat itp.),

• procent udzielonych odpowiedzi (niska zwrotność).
Według mnie badanie bezpośrednie lepiej nadaje się do określania oczekiwań 

i percepcji jakości usług niż badania z wykorzystaniem ankiety pocztowej, choć 
musimy brać pod uwagę wspomniany wcześniej kontekst sytuacyjny (zawyżanie 
lub zaniżanie ocen).

Coraz popularniejsze są ostatnio badania z wykorzystaniem nowoczesnych tech
nologii informatycznych. Internet jest niezwykle cennym i coraz szerzej docenia
nym miejscem badań marketingowych. Pozwala na zbieranie i szybkie przetwarza
nie różnych rodzajów danych. Podstawową formą gromadzenia danych pierwotnych 
są różne ankiety (np. dotyczące zadowolenia klientów z produktów lub usług) wysy
łane pocztą elektroniczną, albo też udostępniane poprzez strony WWW. Ankiety prze
syłane pocztą elektroniczną mogą być adresowane bezpośrednio do konkretnych 
osób, ale również często spotykaną formą jest ich wysyłanie do uczestników okre
ślonych list adresowych z prośbą o ich wypełnienie. Badania prowadzone poprzez 
Internet mają pod wieloma względami przewagę nad badaniami prowadzonymi 
w sposób tradycyjny, ale ich poważną słabością w chwili obecnej jest brak powszech
nej dostępności do potencjalnych respondentów.

Jeśli chodzi o najważniejsze zalety związane z tą formą gromadzenia danych, to 
zaliczyć do nich można:
• możliwość zdecydowanie szybszego zebrania wyników ankiety,
• niższe koszty prowadzenia badań,
• większy procent zwrotu wypełnionych ankiet (szczególnie w przypadku ankiet 

wysyłanych pocztą elektroniczną, zamieszczane na stronach WWW wymagają 
większej aktywności respondenta i ich zwrotność może być niższa),

• większa wygoda,
• mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu (odpowiedzi mogą być groma

dzone w formie gotowych plików i ich przetwarzanie jest łatwiejsze),
• możliwość szybkiej reakcji na odesłaną ankietę (możliwość podziękowania re

spondentowi, ustosunkowania się do jego wypowiedzi)

Projektując badanie umieściłam kwestionariusz ankiety na stronie WWW biblio
teki WSB-NLU w Nowym Sączu celem sprawdzenia, czy forma ta będzie łatwiejsza 
i możliwa do wykorzystania w przyszłości. Zaproszenie załączone do ankiety skie
rowane było do „wszystkich potencjalnych” użytkowników biblioteki. Otrzymałam 
tylko kilkanaście zwrotów, a na dodatek część respondentów nie wykazała zaintere
sowania aby wypełnić ją do końca. Długość ankiety ma zdecydowanie duże znacze
nie, ale w tym przypadku wydaje się, że głównym powodem był brak powszechnego 
dostępu do Internetu oraz brak powiadomienia indywidualnego o badaniu, np. z wy
korzystaniem poczty elektronicznej. Próbowałam ustalić powód braku zaintereso
wania i uzyskałam informacje na ten temat od kilkunastu studentów, którzy stwier
dzili, że korzystają z Internetu tylko w szkole i jeśli mają okazję pracować dłużej 
w ogólnie dostępnych pracowniach, to wykonują zadane prace oraz realizują swoje 
zainteresowania, inni po prostu nie trafili na kwestionariusz zamieszczony na stro
nie WWW ponieważ ankieta umieszczona była w jednym z działów, a nie na stronie 
głównej, która odwiedzana jest przez większość użytkowników. Uzyskane drogą elek



troniczną odpowiedzi nie były brane pod uwagę w badaniu właściwym i posłużyły 
jedynie jako próba ustalenia możliwie wygodnej i taniej metody dostarczania kwe
stionariuszy.

System zachęty podobnie jak w przypadku tradycyjnych ankiet zapewne mógłby 
pomóc. Ważne jest poinformowanie potencjalnych respondentów o badaniu. S. Hil
ler porównując udział w badaniach poszczególnych grup stwierdza, że badania 
LibQUAL, przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu dostarczania kwe
stionariusza (WWW) przyniosły znacznie niższy odsetek odpowiedzi w porównaniu 
do poprzednich wysyłanych pocztą tradycyjną, przy czym wynik taki wyjaśnia bra
kiem motywacji respondentów*^.

Peter Hernon i John Whitman w najnowszej publikacji poświęcają cały rozdział 
nowym formom dostarczania kwestionariuszy do badań wskazując przydatne adre
sy internetowe, gdzie możliwe jest uzyskanie narzędzi i instrukcji, jak prowadzić 
takie badania oraz przykładowe formularze, które za opłatą mogą być zmodyfikowa
ne do potrzeb każdej biblioteki. Jednym z takich adresów jest Surveytools Corpora
tion'® , gdzie możemy znaleźć standardowy kwestionariusz badania satysfakcji klien
tów bibliotek publicznych. Autorzy, choć doceniają nowe możliwości stworzone przez 
nowoczesne technologie zwracają również uwagę, że tradycyjne formy badań użyt
kowników ciągle będą popularne celem dotarcia do respondentów, którzy nie posia
dają dostępu do Internetu*®.

Ad 7. Format instrumentu
W tradycyjnych badaniach SERVQUAL ankieta składała się w dwu części. Ten 

sam respondent odpowiadał na część pierwszą dotyczącą oczekiwań, a po pewnym 
czasie na część drugą, dotyczącą percepcji. Następnie A. Parasuraman, V. Zeithaml 
i L. Berry dokonali modyfikacji kwestionariusza i połączyli obie części. Instrument 
zawierał zarówno stwierdzenia dotyczące oczekiwań, jak i percepcji.

Niektórzy za największą wadę tak zbudowanego kwestionariusza uważają nie
bezpieczeństwo, że odpowiedzi udzielone na pytania w jednej części kwestionariu
sza bezpośrednio wpłyną na kształt odpowiedzi na te same pytania w drugiej części 
i proponują eksperymentalne podejście wykorzystujące różne próby. Stawiane są 
pytania, czy konieczne jest, aby ta sama osoba odpowiadała na obie części ankiety. 
Zaproponowano następujące procedury doboru próby^°.

Tabela 29
Przegląd procedur doboru próby

Forma
Ankieta rozsyłana pocztą Cała ankieta Tylko część dotycząca 

oczekiwań
Tylko część dotycząca 
percepcji

Ludzie wchodzący • Tylko część dotycząca 
oczekiwań

Tylko część dotycząca 
percepcji

Ludzie wycliodzący Cała ankieta Tylko część dotycząca 
oczekiwań

Tylko część dotycząca 
percepcji

Źródło: Niels Ole Pers: Pomiar jakości fv bibliotece elektronicznej. W; Społeczeństwo informacyjne; jakość 
edukacji i pracy bibliotekarzy. Red. Maria Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ, 2001, s. 59.



Istnieje wiele możliwych sposobów przeprowadzenia badań. W swoim badaniu za
projektowałam nie tylko rozszerzenie instrumentu, ale też użycie trzech różnych prób. 
Dla biblioteki w Poznaniu przygotowano trzy różne formularze kwestionariusza (ankietę 
jednoczęściową, w której respondent mial określić ważność różnych cech usług oraz per
cepcję usług dostarczanych; ankietę w której zapytano tylko o ważność różnych cech usług 
i ankietę, w Ictórej trzeba było ol r̂eślić percepcję usług dostai'czanych przez bibliotekę). 
Taki sam zestaw kwestionariuszy przygotowano dla biblioteki w Nowym Sączu, ale prze
prowadzenie badania zaplanowano w dwóch agendach usługowych: w czytelni i wypoży
czalni. Respondenci w czytelni odpowiadali na miejscu, natomiast respondenci wypoży
czalni otrzymywali ankiety na zewnątrz i zwracali je do biblioteki. Spodziewałani się wy
kryć ewentualne różnice wynikające z kontekstu sytuacyjnego. Dla biblioteki w Warsza
wie badania zaplanowałam z użyciem ankiety jednoczęściowej i wyniki miały posłużyć 
do porównania oczekiwań użytkowników bibliotek, zlokalizowanych w różnych mia
stach (Nowy Sącz, Warszawa, Poznań) oraz określenia pewnych uniwersalnych ocze
kiwań, które są wspólne dla wszystkich użytkowników bibliotek. Oczekiwałam, że uda 
się ustalić różnice lub podobieństwa wynikające z takiego podejścia.

Kolejną możliwością jest użycie kwestionariusza nazwanego przez Parasurama- 
na i in.̂ * formatem „trzech kolumn”. Kwestionariusz taki służy do pomiaru minimal
nego (akceptowalny) poziomu usług, pożądanego poziomu usług i postrzeganego 
poziomu usług. Przeprowadzenie badania jakości usług i interpretacja wyników nie 
jest łatwa, szczególnie jeśli uwzględni się, że oczekiwania klienta istnieją na dwóch 
poziomach: adekwatnym i pożądanym. Niezbędne jest dokonanie pomiaru dwóch 
potencjalnych luk i określenie strefy tolerancji. Podejście to zostało wykorzystane 
do budowy instrumentu normatywnych pomiarów jakości usług LIBQUAL^ .̂

A d  8 . Mierniki pomiaru
Pomiary polegają na przyporządkowaniu określonych symboli cechom mierzonych 

obiektów. W zależności od rodzaju symboli Oiczby, znald, nazwy) i sposobu ich przypo
rządkowania cechom mierzonych obiektów wyróżnia się cztery poziomy pomiaru. Pozio
my pomiaru są wyznaczone przez zastosowane skale pomiarowe: nominalną, porządko
wą, przedziałową i stosunkową "̂*. W badaniu postaw wypracowano szereg modeli, które 
szczegółowo omawiane są we wszystkich podręcznikach z zakresu metodologii badań“̂  

W badaniach z zastosowaniem modelu SERVQUAL wykorzystuje się skale po
rządkowe. Umożliwiają one uporządkowanie mierzonych cech. Najprostszą skalą 
porządkową jest skala numeryczna, np. od 1 do 5, gdzie liczbom przypisuje się zna
czenie oraz porządek. Mogą też występować w formie opisowej.

Rozważając zagadnienia skalowania P. Hernon i J. R. \^itman^® zwracają uwagę, 
że respondenci unikają ocen skrajnych, np. 1 czy 5. W tym przypadku 3 jest punk
tem średnim, który pozwala respondentom na zasygnalizowanie, że ich oczekiwa
nia zostają spełnione. Podobnie jest przy skali 7-punktowej, gdzie punktem średnim 
jest liczba 4. Różne badania wykorzystują różną punktację skal porządkowych. Pomaga
ją one w stwierdzaniu równości, różności, większości i mniejszości i są stosowane głów
nie w pomiarach postaw, preferencji, pozycji na rynku, numeracji pozycji grup. Przy 
obliczaniu wyników stosuje się metody statystyki opisowej i indukcyjnej (testy niepara
metryczne), które zwiększają precyzję obliczeń (zróżnicowania rozkładów cech).

A d  9 -1 0 . Analiza i prezentacja wyników
Skuteczne wykorzystanie informacji o poziomie jakości usług w relacji do ocze

kiwań użytkowników wymaga określonego podejścia metodycznego, opartego na



tworzeniu specjalnych macierzy. Podstawą budowy tych macierzy mogą być nastę
pujące zmienne:
• znaczenie (ważność) danej cechy usługi dla klienta,
• poziom percepcji klienta odnośne cechy usług aktualnie otrzymywanych.

D. Nitecki i P. Hernon w nowych badaniach, z zastosowaniem znacznie rozszerzo
nego instrumentu, ale opartego na koncepcji analizy luk wskazują na dwa możliwe 
sposoby interpretacji wyników. Jeden jako graficzną analizę kwadratu, drugi jako ma
tematyczną analizę luk. W pierwszej z metod cechy usług dzielone są na cztery kwa
draty w dwóch obszarach. Jeden odzwierciedla ważność, którą przyznają klienci da
nym cechom, podczas gdy pozostałe wskazują rozmiar (stopień) do jakiego klienci 
myślą, że dana usługa spełnia te cechy ważnoścî ®. Technika analizy kwadratu (znana 
w marketingu jako macierz znaczeń i percepcji) jest często używana w badaniach 
marketingowych. Graficzną ilustrację tej techniki pokazano na rysunku 19.

Analiza kwadratu

wysoka

Kwadrat 3 
(Rewizja 
wkładu)

Oczekiwanie niskie

Kwadrat 4 
(Alokacja 
zasobów)

Kwadrat 1 
(Utrzymanie stanu 

aktualnego)

wysokie

Kwadr-’t 2 
(Niezbędna l*oprawa)

niska

Percepcja

Rys. 19. Graficzna ilustracja oczekiwań i percepcji 
Źrodło: Nitecki D„ Hernon R(2000). Measuring Service Quality at Yala University. „The Journal of Academic 
Librarianship" vol.26. nr 4, s, 262.

Interpretacja może być następująca: cechy usług mieszczące się w kwadracie 1 
są dla użytkowników bardzo ważne i użytkownicy ci postrzegają bibliotekę jako or
ganizację spełniającą ich oczekiwania. Cechy w kwadracie 2 są również ważne dla 
użytkowników, ale nie są przez nich postrzegane, jako cechy charakterystyczne dla 
biblioteki. Są to więc obszary wymagające poprawy. Kwadrat 3 nie jest specjalnie 
ważny dla użytkowników, ale dostrzegają oni te cechy w bibliotece. Pracownicy bi
blioteki powinni więc przeanalizować sytuacje i kierować zainteresowanie (zasoby.



sprzęt, personel itp.) tam, gdzie istnieje potrzeba G^wadrat 2). Kwadrat 4 uwzględ
nia cechy, które nie są ani wartościowe dla użytkowników, ani też nierozpoznawalne 
przez nich w danej bibliotece^^.

Drugim sposobem interpretacji jest klasyczna analiza luk. Rezultaty badania kwe
stionariuszem są wykorzystywane do identyfikowania pozytywnych lub negatyw
nych luk obliczanych według wzoru SQ=P-E (percepcja -  oczekiwania) w obrębie 5 
WYMIARÓW metodologii jakości usług.

5.2. PROJEKT BADANIA

I. O p i s  p r o j e k t u  b a d a n i a

Badania właściwe, które przeprowadziłam mają charakter studium eksploracyj
nego i posłużyły do:
• Opracowania efektywnej metody pozwalającej na pomiar jakości usług bibliotecz

nych oraz przetestowanie przydatności tej metody w trzech bibliotekach wyższych 
szkół niepaństwowych.

• Diagnozy i poprawy jakości usług bibliotecznych poprzez uwzględnienie subiek
tywnych oczekiwań i ocen użytkowników w bibliotece WSB-NLU. Dla dwóch 
pozostałych bibliotek możliwe będzie dokonanie diagnozy i przekazanie uzyska
nych wyników bibliotekom biorącym udział w badaniu, które samodzielnie mu
szą zdecydować, w jakich obszarach podejmą działania naprawcze.

• Ustalenie ważności kryteriów jakości usług dla różnych grup respondentów 
(w trzech bibliotekach).

• Głębszego zrozumienia zagadnień jakości usług bibliotecznych, a w szczególno
ści subiektywnych oczekiwań i ocen użytkowników.

• Zebrania informacji na temat praktycznych problemów prowadzenia badań jako
ści usług bibliotecznych.

• Porównania wyników analiz do innych badań wykorzystujących metodologię 
SERVQUAL.

ISTOTA METODY
W tradycyjnych badaniach SERVQUAL ten sam użytkownik odpowiadał na pyta

nia dotyczące oczekiwań i percepcji, a założeniem metodologii jest pomiar rozbież
ności pomiędzy tymi dwiema ocenami. Юuczem do doskonalenia jakości miało być 
maksymalizowanie różnicy pomiędzy dwoma pomiarami (P-E); postrzeganie jako
ści minus oczekiwania, czyli przewyższanie oczekiwań klientów. Przykładowo jeśli 
P=7 i E=7 to wynik wskazywał, że oczekiwania klientów zostały spełnione; drugą 
możliwością było uzyskanie wyniku pozytywnego, gdy P=7 a E=6 i oznaczało to prze
wyższanie oczekiwań, im więc większa różnica występowała między P i E, w więk
szym stopniu mogła świadczyć o przewyższaniu oczekiwań; trzecią możliwością jest 
uzyskiwanie niższej punktacji w percepcji, P=6 a E=7 i wtedy uzyskujemy wynik 
ujemny, który świadczy o rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami a percepcją otrzy
manych usług. W praktyce jednak łatwiej dokonywać obliczenia luk według wzoru 
E-P (ang. expectation -  perception), czyli oczekiwania minus percepcja i taki wzór 
stosuje się w badaniach z wykorzystaniem tej metody.

Istota metody SERVQUAL polegała na wycłiwyceniu zróżnicowania pomiędzy ocze
kiwaniami a percepcją w 5 WYMIARACH. W terminologii statystyki polegało to na



zbadaniu zróżnicowania rozkładów cech odpowiedzi respondentów w zakresie ocze
kiwań i percepcji. W swej pierwotnej postaci zróżnicowania te były stwierdzane na 
podstawie różnic średnich z odpowiedzi w skali porządkowej. Jest to prosty sposób 
stwierdzania zróżnicowania rozkładów, jednak mało precyzyjny i nie do końca upra
womocniony dla danych wyrażanych w skali porządkowej, która zaniedbuje różnice 
odległości między obserwacjami. Mogłoby to wyglądać następująco:

AVYMIARY Średnia dla oczekiwań Średnia dla percepcji Luka
(E)

Konkretyzacja 7,0 6,0 -1,0
Empatia 5,0 7,0 +2,0
Fachowość 6,0 6,0 0,0
Niezawodność 7,0 5,0 - 2,0
Szybka reakcja 7,0 6,0 -1,0
SQ=E-P 6,4 6,0 - 0,4

W badaniu zaprojektowanym przeze mnie zastosowałam test Kruskala-Wallisa, 
który jest najskuteczniejszym testem badania zróżnicowania rozkładów dla danych 
wyrażonych w skali porządkowej. Konsekwencje użycia tego testu będą omówione 
w dalszej części publikacji (zob. podrozdz. 5.3 i 5.4).

UCZESTNICY BADANIA
Problematyką funkcjonowania i jakości usług oferowanych przez biblioteki wyż

szych szkół niepaństwowych interesowałam się od dłuższego czasu, zbierając mate
riały i prowadząc badania w latach 1998 i 2000 (zob. rozdział rV). Dane uzyskane od 
bibliotek obejmowały jednolite kryteria, takie jak: liczba personelu, powierzchnia, 
sprzęt komputerowy, liczba woluminów, stosowane systemy biblioteczne. Przepro
wadzone badania posłużyły zarówno do porównania własnej biblioteki do bibliotek 
szkół konkurencyjnych, jak i w późniejszym okresie do nawiązania współpracy oraz 
przeprowadzenia badań z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody SERVQUAL. 
Z przeprowadzonych w tamtym okresie analiz wyklarował się obraz kilku biblio
tek, których stan rozwoju i działalność wskazywał na możliwość podjęcia wspólnych 
projektów badawczych. Wstępnie zainteresowanie wykazało pięć bibliotek, ale na 
przeprowadzenie badań poza moją macierzystą biblioteką (WSB-NLU w Nowym 
Sączu), wyrażono zgodę tylko w dwóch bibliotekach: w Wyższej Szkole Zarządzania 
i Przedsiębiorczości w Warszawie i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Badania właściwe (2001) poprzedziły moje wizyty w tych bibliotekach, zapozna
nie z warunkami i organizacją, wjnAdady indywidualne z pracownikami i użytkowni
kami, prezentacja metodologii SERVQUAL oraz koncepcji badania, zebranie danych 
statystycznych, rozpoznanie badanych populacji, oraz określenie procedury zbiera
nia danych.

Na wstępie zebrałam podstawowe dane na temat populacji, którą obsługują bi
blioteki. Określiłam jej strukturę czyli podział na studentów studiów dziennych, za
ocznych, kadrę naukowo-dydaktyczną i administrację. Ze względu na to, że kadra 
naukowo-dydaktyczna i pracownicy administracji byli w populacji badanej nieliczną 
grupą, zbiorowość podzieliłam według statusu na klasy: DZK (studenci dzienni, za
oczni i kadra). Następnie określiłam wielkość próby, która pozwoliłaby na porówna
nia i uogólnienia.



1. Dla biblioteki WSB w Poznaniu struktura przedstawiała się następująco:
• Studenci studiów dziennych 878.
• Studenci studiów zaocznych 3278.
• Kadra naukowo-dydaktyczna, bibliotekarze, pracownicy administracji 150. 
Procentowy rozkład klientów dla klas DZK [20.3902, 76.1263, 3.48351].

2. Dla biblioteki WSPiZ w Warszawie struktura jest następująca:
• Studenci studiów dziennych 1368.
• Studenci studiów zaocznych 4043.
• Kadra naukowo-dydaktyczna, bibliotekarze, pracownicy administracji 200. 
Procentowy rozkład klientów dla klas DZK [24.3807, 72.0549, 3.56443].

3. Dla biblioteki WSB-NLU w Nowym Sączu sturuktura jest następująca:
• Studenci studiów dziennych 1296.
• Studenci studiów zaocznych 800.
• Kadra naukowo-dydaktyczna, bibliotekarze, pracownicy administracji 174. 
Procentowy rozkład klientów dla klas DZK [57.0925, 35.2423, 7.6652].

Dla biblioteki WSB-NLU w Nowym Sączu określiłam też strukturę ze względu 
na rodzaj studiów (licencjackie, magisterskie, kadra LMK=[1757,339,174]. Procen
towy rozkład [77.4009, 14.9339, 7.6652]. Aby otrzymać strukturę całej populacji 
uwzględniłam też kadrę, równocześnie spodziewając się, że mogą występować zróż
nicowania odpowiedzi ze względu na poziom kształcenia (licencjat, magisterskie) 
i status (studenci, kadra).

PROCEDURA DOBORU PRÓBY
Procedura doboru próby wymagała wielu decyzji z powodu eksperymentalnego 

podejścia wykorzystującego różne warianty ankiety (cala ankieta, część dotycząca tyl
ko ważności czynników jakości usług -  oczekiwania oraz część, w której badano tylko 
percepcje jakości usług). Po pierwsze należało określić, czy próba ma być losowa, czy 
nielosowa. Po drugie ustalić sposób doboru próby oraz czas badania. Po trzecie nale
żało określić realne możliwości przeprowadzenia takich badań w trzech bibliotekach.

Biorąc pod uwagę zarówno względy merytoryczne, jak i konkretne uwarunkowania, 
zdecydowałam o wprowadzeniu elementów doboru celowego do procedury losowego 
doboru próby, co pozwala zmniejszyć liczebność próby bez istotnej utraty jej reprezenta
tywności. Dlatego zastosowałam sekwencyjne losowanie warstwowe z alokacją propor
cjonalną, zezwalającą na sukcesywne powiększanie warstw, aż do uzyskania reprezenta
tywności pod względem żądanych cech. Uzyskałam próby na poziomie 5% istotności.

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem procedury łatwego dostępu. Ozna
cza to, że objęto badaniem aktualnych użytkowników, którym dostarczano Icwestio- 
nariusze. Po wypełnieniu ankiety respondenci składali je w wyznaczonych miejscach. 
Badanie było anonimowe i udział w badaniu był dobrowolny, a więc różnica pomię
dzy liczbą ankiet rozdanych a liczbą zwrotów musiała być brana pod uwagę. Uzyska
łam zwrotność w granicach od 42,6 do 64,0% dla różnych prób. (Tab 30).

Czas przeprowadzenia badania miał też znaczenie, ponieważ należało zagwaranto
wać różnym grupom możliwość uczestnictwa w badaniu. Ankiety rozdawano w bada
nych bibliotekach przez okres dwóch tygodni z uwzględnieniem weekendów. Studen
ci studiów zaocznych są obecni głównie w weekendy, a więc udostępniano ankiety 
w czasie ich obecności. To wszystko pozwoliło na zwiększenie reprezentatywności 
prób, które kontrolowano na bieżąco.



Liczba ankiet użytych 
w badaniach

Warszawa Cała 150 42,6
Poznań Cała 150 50,6
Poznań Część I 150 55,3
Poznań Część II 150 49,3
N.Sącz WSB-NLU Cała 100 41,3
N.Sącz WSB-NLU Część I 100 42,6
N .S^z WSB-NLU Część II 100 47,3
N.Sacz WSE czytelnie Część I 150 64,0
N.Sącz WSB czytelnie Część II 150 60,6

Źródło: Opracowanie własne.
*Przy bibliotece WSB-NLU w Nowym Sączu czasem stosuję w tabelach skróty nazwy miejscowości 
i nazwy uczelni z powodu ograniczonego miejsca w rubrykach.

Zastosowana metoda doboru próby należy do badań bezpośrednich i wśród cech 
ją wyróżniających można podać: średnią łatwość doboru jednostek badania, stosun
kowo dużą zwrotność, duży nadzór nad ankietyzacją/kontrolą reprezentatywności, 
czas/szybkość realizacji, mały koszt przeprowadzenia badania w porównaniu do np. 
ankiety pocztowej, średnią ilość informacji.

II. B u d o w a  I n s t r u m e n t u

• Kwestionariusz
Przygotowując instrument pomiaru, zapoznałam się z podobnym, opracowanym 

przez R Calverta i P. Hernona^®, w którym autorzy ujęli szerokie spektrum zagadnień 
i stworzyli możliwość wyboru do kwestionariusza najbardziej odpowiednich do warun
ków lokalnych zdań, pytań. Głównie oparłam się na schemacie modelu SERVQUAL, 
przy czym do 3 WYMIARÓW dodałam po parę pytań (wyróżnione w tekście). Forma 
zdań nie odpowiada wiernie oryginalnej wersji, ponieważ przekład niektórych zdań 
wydawał się mało jasny i niekonkretny. Zachowałam natomiast sens zdań mieszczą
cych się w obrębie 5 Â hnVIIAROW. Zdania, które dodałam ujmują zagadnienia istot
ne w sytuacji lokalnej, sygnalizowane przez użytkowników i personel. Zmieniłam 
też formę zdań w części pierwszej i zamiast stwierdzenia zadałam pytanie o stopień 
ważności danej cechy usług dla respondenta.

Metoda SERVQUAL nie zawiera istotnych dla usług bibliotecznych WYMIARÓW 
wynikających ze specyfiki usług bibliotecznych, dlatego dokonałam rozszerzenia 
instrumentu, które wstępnie można zaszeregować do kilku obszarów^®. Instrument 
znacznie rozbudowałam o kolejne 19 zdań uwzględniając te obszary. Zdania użyte 
w kwestionariuszu można pogrupować w cztery kolejne „obszary” zagadnień:

1. Z a s o b y .
2. D o s t ę p .
3. F o r m a t  d o k u m e n t ó w .
4. I n f o r m a c j a  o z a s o b a c h .

P y ta n ia  w e d łu g  s c h e m a tu  S E R V Q U A L  (cyfra wskazuje numer pytania w rze
czywistym układzie kwestionariusza. Pytania ułożono w 10 grupach zagadnień. Na



przykład pytania mieszczące się w WYMIARZE niezawodność będą dotyczyć per
sonelu, sprzętu. (Szerzej schemat objaśniony będzie w dalszej części tego podrozdz.). 
Stwierdzenia poprzedzone były pytaniem: jak ważne jest, źe personel jest przyjazny 
i łatwy w rozmowie... itd.

Empatia {Empathy)

4 personel jest przyjazny i łatwy w rozmowie
8 personel poświęca Ci indywidualnie uwagę
12 pomaga wybrać odpowiednie źródło
14 zachęca, abyś wrócił, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy
15 oferuje informacje, gdzie możesz znaleźć potrzebne materiały poza biblioteką

N ie z a w o d n o ś ć  {Reliability) -  umiejętność przygotowania usługi solidnie, rzetelnie
10 personel dostarcza materiały w obiecanym czasie
16 personel informuje, kiedy wypożyczone materiały będą dostępne 
27 katalogi nie zawierają błędów
35 sprzęt jest sprawny
44 transakcje biblioteczne budzą zaufanie (są wolne od błędów, pomyłek)

F a c h o w o ś ć , p e w n o ś ć  {Assurancś) -  wiedza merytoryczna, takt, umiejętność zdo
bycia zaufania
1 personel jest zawsze kulturalny, grzeczny
5 personel wzbudza zaufanie
6 personel rozumie, jakich informacji szukasz
7  p e rs o n e l p o d a je  ś c is łą  o d p o w ie d ź  n a  T w o je  p y ta n ie
9 personel zna dobrze zasoby biblioteki
1 3  p o k a z u je  ja k  k o rz y s ta ć  z k a ta lo g u  tra d y c y jn e g o /e le k tro n ic z n e g o

Dodanie do tego wymiaru dwóch dodatkowych pytań wynikało z doświadczeń 
praktycznych. Pierwsze wynika z obserwowanej niecierpliwości użytkowników, kiedy 
otrzymują nadmiar informacji. Drugie dotyczy doświadczeń użytkowników w posłu
giwaniu się katalogiem. Przejście z katalogu kartkowego na użytkowanie katalogu 
elektronicznego nastręcza użytkownikom trudności i często potrzebują oni indywi
dualnego instruktażu, który nie zawsze jest możliwy przy jednostanowiskowej ob
słudze. Są to jednak obserwacje, a badania mają na celu weryfikacje prawidłowości 
spostrzeżeń.
S ^ b k a  re a k c ja  {Responsivenesś) rzetelne i zgodne z oczekiwaniami klienta, szyb
kie działanie, chęć dostarczenia odpowiednich usług
2 personel jest dostępny, kiedy jest potrzebny
11 personel sugeruje, gdzie szukać informacji w innych częściach biblioteki
17 zawiadamia indywidualnie, że zamówione materiały są już dostępne 
2 1  n o w e  m a te r ia ły  s zyb ko  tra fia ją  n a  p ó łk i
41 godziny otwarcia odpowiadają Twoim potrzebom
4 5  n ie  m u s is z  cze ka ć  n a  u s łu g ę  d łu ż e j ja k  k ilk a  m in u t

W tym wymiarze niezbędne wydaje się dodanie również dwóch stwierdzeń. Są to 
ważne dla klientów bibliotek aspekty odnoszące się do czasu i w badanych bibliote
kach sugerowano zasadność ich umieszczenia.



Konkretyzacja {Tangibleś) urządzenia, sprzęt, wyposażenie, środki komunikacji, 
personel
3 personel wygląda gustownie elegancko
22 materiały są w dobrym stanie fizycznym
23 książki i czasopisma są w odpowiednich miejscach na pólkach
29 pomieszczenia są wizualnie atrakcyjne
30 pomieszczenia są dobrze oznakowane
32 meble są лvygodne
33 meble są funkcjonalne
34 sprzęt jest nowoczesny

W tym WYMIARZE uwzględniono cztery dodatkowe pytania, które w badanych 
bibliotekach zostały zasugerowane jako istotne po badaniu pilotażowym. Ocena tych 
pytań może mieć wpływ na uzasadnienie zmiany mebli, sprzętu na bardziej funk
cjonalny, wygodny, odpowiadający potrzebom użytkowników.

Pytania według dodanych WYMIARÓW (obszarów ):
Zasoby gromadzone w bibliotece (aktualne, ścisłe, odpowiadające potrzebom, w od
powiedniej ilości)
18 materiały odpowiadają potrzebom wynikającym ze studiów
19 materiały w bibliotece są aktualne
20 informacje uzyskane na ich podstawie są ścisłe, dokładne
24 podstawowe materiały, których potrzebuję, są w odpowiedniej ilości

Zasoby są zasadniczym kryterium oceny systemu biblioteczno-informacyjnego. 
Nawet przekraczanie oczekiwań we wszystkich wymiarach metody SERVQUAL nie 
spowoduje zadowolenia klientów biblioteki, jeśli niespełnione zostaną podstawowe 
cele wynikające z misji biblioteki. Podstawową misją biblioteki szkoły wyższej jest 
wspieranie procesu edukacyjnego poprzez zapewnianie niezbędnych materiałów, któ
re są aktualne, dokładne, ścisłe i w ilościach odpowiadających potrzebom.

To fakt, że informacje dotyczące odpowiedniej liczby, dostępności i aktualności zaso
bów bibliotecznych można ustalać w inny sposób, np. na drodze analizy zamówień, wypo
życzeń, struktury i liczebności zbiorów, ale te wyliczenia jeśli nawet wskazują prawidłową 
budowę zasobów, nic nie mówią o rzeczywistym zadowoleniu użytlcowników z takiego 
stanu. Biorąc pod uwagę na przykład konkretny przelicznik 1:10 (książka-użytkownik), 
to wynika z tego zestawienia polityka gromadzenia, która wiąże się z efektywnością 
kosztową. Wskaźnik ten nic nie mówi o odczuciach klientów. Uważałam więc, że warto 
mimo oczywistych niedoborów zadać te pytania i posłuchać „głosu klientów” w spra
wie najistotniejszego aspektu usług biblioteki. W zależności od uzyskanych wyników 
dalsze postępowanie może skutkować jako: uzupełnienie niedoborów, modyfikacja czy 
zmiana polityki gromadzenia lub też w kierunku szerszego informowania użj t̂kowni- 
ków: o zasadach gromadzenia, dostępności oraz polityce gromadzenia.

Dostęp do informacji, zasobów, sprzętu
25 katalogi są dogodnie usytuowane 
28 katalogi są jasne i łatwe w obsłudze
31 można skorzystać z wolnego miejsca (stolika, krzesła)
36 można skorzystać z kserokopiarki



39 można korzystać z serwisu wirtualnego/stron WWW biblioteki
42 biblioteka jest czynna do późnych godzin wieczornych
43 jest czynna w weekendy

Bogate zasoby informacyjne bez łatwego dostępu ponownie mogą nie satysfak
cjonować klientów bibliotek. W WYMIARZE tym ujęto pytania bardzo proste, ale 
istotne dla użytkowników. Usytuowanie katalogów w dogodnych dla użytkowników 
miejscach nie tylko zachęca do ich korzystania, ale głównie ułatwia wyszukiwanie 
informacji i sprawną obsługę w różnych agendach.

Skomplikowany system katalogowy może być przyczyną frustracji nie tylko mniej 
wprawnego użytkownika, ale i pracowników.

Dostępność mebli (krzesła, stolika) w badanych bibliotekach jest również waż
na. Użytkownik zmuszony jest do oczekiwania na wolne miejsce lub do kilkakrotne
go odwiedzania biblioteki (czytelni) w poszukiwaniu miejsca. Zdarza się to w biblio
tekach szczególnie w czasie sesji egzaminacyjnej. Liczba użytkowników z roku na 
rok powiększa się, natomiast powierzchni bibliotek nie przybywa. Mógłby to być 
jeden z argumentów wykazania potrzeb w tym zakresie organizatorom bibliotek.

Dostępność w sensie czasowym jest niezwykle istotna dla klientów wszelkiego 
rodzaju usług a w bibliotekach szczególnie, ponieważ użytkownicy najczęściej dys
ponują wolnym czasem, wieczorami i w weekendy. Mogą więc skorzystać z usług 
bibliotecznych, o ile oferta w tym zakresie dostosowana jest do ich potrzeb.

Kolejne pytanie dotyczy dostępu do sprzętu kserograficznego. Jak ważną kwe
stią jest ta dostępność wiedzą pracownicy bibliotek, które takiego sprzętu nie za
pewniają lub mają chwilowe problemy (awarie) ze sprzętem.

Uznałam również za celowe umieszczenie pytania o strony WWW biblioteki 
i wirtualny serwis informacyjny. Nowoczesne technologie dają bowiem biblioteka
rzom wspaniałe możliwości promowania swych usług, informowania użytkowników 
nie tylko własnych ale i innych bibliotek o ofercie usługowej. Student, wykładowca, 
każdy potencjalny użytkownik może sprawdzić podstawowe informacje na stronie 
biblioteki (np. o godzinach otwarcia), skorzystać z katalogu OPAC, wypowiedzieć 
się na temat usług, obsługi itp., złożyć zamówienie na materiały biblioteczne, uzy
skać informacje o dostępności potrzebnych materiałów w danym momencie.

Format materiałów dostępnych w bibliotece (elektroniczne, drukowane)
37 można korzystać z baz pełnotekstowych na CD-ROM-ach
38 można korzystać z baz z dostępem online
40 można korzystać z drukowanych wydawnictw w językach obcych (czasopisma, książki) 

Celem zamieszczenia tego WYMIARU było sprawdzenie, czy forma dokumen
tów ma znaczenie dla użytkowników. Czy jest to dla nich ważne, że mogą skorzystać 
z różnych form oraz typów dokumentów.
Informacja o zasobach, usługach, bibliotece
26 katalogi są dokładnym źródłem informacji o wszystkich materiałach gromadzo

nych przez bibliotekę
46 informacje o bibliotece i usługach znajdujesz na tablicach ogłoszeń
47 informacje znajdujesz w intranecie/na stronach WWW
48 ważne są przesyłane pocztą elektroniczną
49 informacje znajdujesz w drukowanych informatorach, katalogach, broszurach 

Ostatni obszar nazwano „informacją”, ponieważ dotyczy możliwości zdobycia
informacji na temat zasobów, usług, biblioteki. Miałam nadzieję, że odpowiedzi na



zawarte tu stwierdzenia pozwolą na określenie preferowanych form korzystania 
z informacji. Wymiar ten według mnie również odnosi się do jakości usług, ponie
waż brak możliwości uzyskania informacji może powodować niezadowolenie klien
tów lub rezygnację z potencjalnej możliwości korzystania. Uzyskanie odpowiedzi na 
temat preferowanycłi form ułatwi w przyszłości komunikację z użytkownikami.

Schemat zdań w instrumencie badawczym

Tabela 31

Wzór
WYMIARY

Zdania (numer 
w kwestionariuszu)

Zdania dodane 
w  obrębie wymiaru

Liczba zdań

Empatia 4, 8, 12, 14. 15 5

Niezawodność 10, 16,27, 35,44, 5

Fachowość 1 ,5 , 6, 7, 9, 13 7, 13 6

Szybka reakcja 2, 11, 1 7 ,2 1 ,4 1 ,4 5 21 ,45 6

Konkretyzacja 3, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 34 22, 23, 32, 33 8

razem 8 30

WYMIAR dodany Zdania Liczba zdań

Zasoby 18, 19, 20 ,24 4

Dostęp 2 5 ,2 8 ,3 1 ,3 6 , 39, 42, 43 7

Forma 37, 38, 40 3

Informacja 26, 46 ,47 . 48, 49 5

razem 19

Źródło: Opracowanie własne.

Rzeczywisty układ zdań w porządku numerycznym z o s ta ł p o g ru p o w a n y  w  k w e 
s tio n a riu s z u  u ż y ty m  d o  b a d a n ia  w e d łu g  n a s tę p u ją c y c h  o łc re ś le ń :

• personel biblioteki (pytania 1-17),
• materiały dostarczane przez bibliotekę (pytania 18-24),
• katalogi biblioteki (pytania 25-28),
• pomieszczenia biblioteki (pytania 29-30),
• meble biblioteczne (pytania 31-33),
• sprzęt w bibliotece (pytania 34-36),
• formy dokumentów (pytania 37-40),
• godziny otwarcia (pytania 41-43),
• transakcje biblioteczne (pytania 44-45),
• informacje o bibliotece, usługacli, zasobach (pytania 46-49).



Taki układ pozwolił na zastosowanie krótszej formy zdań, co w przypadku ankie
ty całościowej (oczekiwania, percepcja) przyczyniło się do uzyskania bardziej czy
telnej formy ankiet.

W pytaniu 50 poproszono respondentów o ocenę całości usług oferowanych przez 
bibliotekę. W pytaniu 51 respondenci mieli możliwość wypowiedzi szerszej i dostar
czenia informacji o nowych elementach usług bibliotecznych, które z ich punktu 
widzenia są ważne.

Część pierwszą ankiety zamyka pytane 52 -  metryczka i dotyczy częstotliwości 
korzystania z usług biblioteki i statusu respondentów (student, kadra naukowo-dy
daktyczna...).

Część drugą ankiety poprzedzono prośbą o wyrażenie opinii, co do znaczenia 
pięciu, wyróżnionych jako najważniejsze według metody SERVQUAL, cech usług. 
W zamieszczonej tabeli respondent powinien rozdzielić 100 punktów pomiędzy te 
cechy (wymiary), tak aby cechom najważniejszym przydzielić więcej punktów i aby 
ich suma nie przekroczyła limitu (cechy uszeregowane literowo A-E, zakodowane 
jako pyt. 53A-E).

Część ta mierzy relatywną wartość 5 WYMIARÓW {empatia, niezawodność, fa
chowość, szybka reakcja, konkretyzacji) i została uwzględniona w ankiecie przez 
twórców SERVQUAL celem podania bardziej precyzyjnych wyników pomiarów. 
W badaniu przeprowadzonym przeze mnie zamieszczenie tej części miało na celu 
uzyskanie odpowiedzi, czy i w jakim stopniu wyniki moich badań różnią się lub są 
podobne do wyników uzyskanych w innych badaniach z zastosowaniem tej metody.

W części trzeciej kwestionariusza (zakodowanej jako pyt. 54 i opcje odpowiedzi 
ponumerowane od 55 do 60) zapytano uczestników badania o problemy usług, z ja
kimi się spotkali. Może to mieć wpływ na ogólną ocenę jakości usług oraz różne 
intencje zachowań. Użytkownicy, którzy mają złe doświadczenia mogą mieć skłon
ność do składania oficjalnych skarg do władz, mogą się zniechęcić i nie korzystać 
z usług danej biblioteki, mogą też przekazywać negatywne opinie o bibliotece kole
gom, znajomym. Brak problemów (złych doświadczeń) zapewnia życzliwy stosunek 
użytkowników do personelu, biblioteki i może wzmacniać związek z biblioteką, wspo
magać spontaniczne promowanie jej usług. Czasem, kiedy istnieje taka potrzeba, 
lojalność życzliwych użytkowników może zapewnić obronę interesów biblioteki. In
tencje zachowań mogą więc służyć jako wskaźniki sygnalizujące problemy bibliote
ki, ale również wskazywać na pozytywne związki biblioteki i jej klientów. Łączna 
numeracja kodowanych pytań ankiety wynosi 60.

• Skale użyte w instrumencie badawczym

1. W kwestionariuszu użyto skalę porządkową (typu Likerta) w przedziale 1 do 
5, gdzie liczbom przypisano następujące znaczenie:

1 = zupełnie nieważne
2 = nieważne
3 = średnio ważne
4 = ważne
5 = bardzo ważne

2. W części drugiej kwestionariusza użyto skali sumowanych ocen.
3. W części trzeciej kwestionariusza użyto również skali Likerta, ale wartości 

numeryczne skali porządkowej (od 1 do 5) podano w sposób opisowy:



Zdecydowanie nie -1  
Nie- 2
Ani tak ani nie -  3 
Tak- 4
Zdecydowanie tak -  5

• Rodzaje użytych kwestionariuszy
W badaniach wykorzystano trzy rodzaje kwestionariuszy. Pierwszy składający 

się z równoległych dwóch części, gdzie ten sam respondent określał ważność po
szczególnych czynników usług i oceniał przygotowywanie usług (percepcja) w kon
kretnej bibliotece. Ankieta w wydrukach z bazy przyjmuje nazwę „Fuli” (Aneks 6). 
Drugi typ kwestionariusza składał się tylko z części dotyczącej ważności czynników 
usług w hipotetycznej bibliotece. Ten typ ankiety określany jest jako „oczekiwania” 
i używa się w programie Mathematical*” skrótu „ocz”.

Kwestionariusz trzeci dotyczył oceny jakości usług (postrzeganie, percepcja) 
w konkretnej bibliotece. Skrót odnoszący się do tego typu kwestionariusza to „per”. 
W aneksie zamieszczono tylko ankietę całą, ponieważ dwa pozostałe typy stanowiły 
rozdzielone połowy tej ankiety.

W bibliotekach w Poznaniu i Nowym Sączu (WSB-NLU) użyto trzy rodzaje kwestio
nariuszy, ale miały one spełniać inne zadanie. Wypożyczalnia WSB-NLU w Nowym Są
czu wykorzystała w badaniu 3 typy ankiet, natomiast w czytelniach dostarczono użyt
kownikom 2 rodzaje. Taki podział miał pozwolić na dokonanie porównań wyników 
z uwzględnieniem kontekstu sytuacyjnego. Ankiety rozprowadzane przez wypoży
czalnię WSB-NLU były wypełniane na zewnątrz, natomiast ankiety rozprowadzane 
przez czytelnie były przeważnie wypełniane na miejscu i pozostawiane przez respon
dentów w wyznaczonych miejscach. Zakładałam, że kontakt z bibliotekarzem (usłu
godawcy może mieć wpływ na wyniki.

Ankieta cała wykorzystana w bibliotece w Warszawie, Poznaniu i Nowym Sączu 
poza informacjami podstawowymi, miała wykazać grupę oczekiwań uniwersalnych, 
których ważność podkreślają użytkownicy różnych bibliotek. Posłużyła ponadto do 
innych porównań (szczegóły dotyczące rodzaju ankiet i liczby respondentów zob. 
tabele 31, 32 i 33 w dalszej części rozdziału).

5.3. PRZEBIEG BADANIA

W czasie moich wizyt w bibliotekach biorących udział w badaniu, wstępnie omó
wiono budowę instrumentu badawczego oraz dokonano ustaleń procedury do
boru próby. Następnie przeprowadziłam badania pilotażowe, w wyniku których 
dokonałam zmian, rozszerzeń w instrumencie badawczym uwzględniając suge
stie respondentów. Badanie pilotażowe przeprowadziłam na łącznej próbie 50 
respondentów (z 3 bibliotek).
W kwietniu 2001 r. przeprowadziłam badania ankietowe w trzech bibliotekach 
wyższych szkół niepaństwowych (w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu-Natio- 
nal-Louis University w Nowy Sączu, w bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Po
znaniu, w bibliotece Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warsza
wie). Po uzyskaniu materiału empirycznego przystąpiłam do badań właściwych.



• w  pierwszej kolejności dokonano analizy liczebności jednostek badanych z po
szczególnych bibliotek oraz ustaleń czy dane są reprezentatywne dla klas DZK 
(studia dzienne, zaoczne, kadra), LMK (licencjackie, magisterskie, kadra). Do 
sprawdzenia reprezentatywności prób zastosowano test zgodności chi-kwadrat. 
Dla interesujących nas cech zbadano zgodność rozkładów w próbach ze znany
mi rozkładami w populacjach. Uzyskanie z testu p-wartości wyżej niż przeciętny 
poziom istotności (5%) świadczy o reprezentatywności danej próby. Stwierdzo
no, że wszystkie pobrane próby są reprezentatywne na poziomie istotności 5% 
względem zespołu cech DZK, LMK’*.

• Następnie przeprowadzono testy zgodności prób: „ocz” -  części 1 ankiety i „per” 
części II ankiety. Z przyjętej metodologii (trzy rodzaje kwestionariuszy) konieczne 
było sprawdzenie w zebranych próbach zgodności rozkładów respondentów „ocz” 
z respondentami „per” względem analizowanych cech DZK (studenci dzienni, za
oczni, kadra), LMK (licencjat, magisterskie, kadra). Ponownie zastosowano test 
zgodności chi-kwadrat. Uzyskanie z testu p-wartości wyższej niż przeciętny po
ziom istotności (5%) świadczy o zgodności rozkładów. Sprawdzono, że wszystl^ie 
porównywane grupy respondentów „ocz” i „per” są zgodne na poziomie istotności 
5%'“. Określono strukturę badanych populacji dla wszystkich wariantów ankiety 
(Fuli, ocz i per) (zob. tab.32 i 33).
Ogółem w badaniu udział wzięło 681 osób. Na ankietę całą (Fuli) odpowiedziało 

202 respondentów, pozostałe 479 osób wypełniło ankietę dotyczącą ważności C2^yn- 
ników jakości usług bibliotecznych (cz. I „ocz”) i oceniało jakość usług w konkretnej 
bibliotece (cz. II „per”) . W bibliotece w Warszawie -  64 respondentów, w bibliotece 
w Poznaniu 233 respondentów i w bibliotece WSB-NLU w Nowym Sączu 384 re
spondentów (tab. 34).
• Częstotliwość korzystania z biblioteki określono dla każdego rodzaju danych (Fuli, 

ocz, per). Od 28 do 59% respondentów odpowiadających na ankiety całe (Fuli) 
deklarowało odwiedziny w bibliotece, co najmniej raz w tygodniu. Ok. 80% respon
dentów korzystało z usług bibliotek raz w miesiącu. Antóety dwóch pozostałych 
typów (ocz, per) wykazują generalnie podobne deklaracje częstotliwości korzysta
nia, choć dla różnych grup danych występują niewielkie różnice. Na przykład czę
stotliwość korzystania z czytelni WSB-NLU jest znacznie wyższa niż częstotliwość 
korzystania z wypożyczalni. Wskazania na taką częstotliwość korzystania mogą 
wynikać z regulaminu biblioteki. Użytkownicy wypożyczalni mogą wypożyczać 
materiały na okres 1 miesiąca, to również determinuje ich częstotliwość korzysta
nia, czytelnia natomiast czynna jest cały tydzień od poniedziałku do niedzieli.

• Kolejnym etapem było wyliczenie średnich dla poszczególnych pytań dla danych 
Fuli (cała ankieta) oraz „ocz” i „per” dla danych z ankiet pojedynczych dla wszyst
kich zastosowanych wariantów.

• Następnie dla każdego pytania ankiety, sprawdzono testem Kruskala-Wallisa rozkła
dy odpowiedzi ze względu na klasy DZI^ LMK Test H Kruskala-Wallisa wykrywa 
różnice w rozkładach. Jest on nieparametryczną alternatywą jednokierunkowej 
ANOVA (analiza wariacji) z całkowicie losowym planem badania. Założenia stoso
walności tego testu to: losowość i niezależność pobranych к  prób oraz ciągłość ana
lizowanych zmiennych losowych i wyrażenie ich co najmniej w skali porządkowej. 
Test ten jest najskuteczniejszym testem zróżnicowania rozkładów dla danych wyra
żonych w skali porządkowej, dlatego też p-wartość^  ̂ może służyć jako czynnik po
rządkujący ważność poszczególnych wymiarów zamiast wielkości klasycznej luki. 
W efekcie, wszystkie pytania, dla których test wykazał istotne statystyczne różnice 
(na poziomie istotności 5%) zostały uwzględnione w szerszej analizie.



Lp Klasa Poznań Fuli Warszawa Fuli N.Sącz Fuli Poznań ocz Poznań per
respondentów Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba

1 Studia Lic.I rok 3 19 1 20 3 27 2 24 - 21
2 Studia Lic.II 6 2 6 6 9
3 Studia Lic.III 5 3 5 15 8
4 Dz.mgr I 3 8 6 - 3
5 Dz.mgr 11 2 6 7 1 1
6 Zaocz.lic.I 3 51 2 39 5 28 7 54 5 48
7 Zaocz. lic.II 8 7 9 5 6
8 Zaocz. lic.III 12 3 12 13 14
9 Zaocz.mgr.I 1 8 - 2 3
10 Zaocz.mgr.II 12 10 2 7 7
11 Podypl. 15 9 - 20 13
12 Prac.dyd. 1 6 1 5 6 7 4 5 - 5
13 Prac.adm. 2 4 - - 2
14 Bibl. 3 - 1 1 3

ogółem 76 76 64 64 62 62 83 83 74 74

Struktura badanych respondentów cd.

Tabela 33

Lp Klasa WSBwyp ocz WSBwyp per WSBczytelnie ocz WSBczytelnie per
respondentów Liczba Liczba Liczba Liczba

1 ■Studia Lic.I rok 11 49 15 52 16 63 15 63
2 Studia Lic.II 9 8 18 15
3 Studia Lic.ni 17 18 18 20
4 Dz.mgr I 6 7 3 6
5 Dz.mgr II 6 4 8 7
6 Zaocz.lic.I 5 14 1 16 8 30 4 22
7 Zaocz. lic.II 2 4 7 7
8 Zaocz. lic.III 4 7 7 3
9 Zaocz.mgr.I 1 3 2 2
10 Zaocz.mgr.ll 2 - 2 5
11 Podypl. - 1 4 1
12 Prac.dyd. 1 1 1 3 I 3 5 6
13 Prac.adm. - 2 2 1
14 Bibl. - - - -

ogółem 64 64 71 71 96 96 91 91

Uwaga : WSB to biblioteka w Nowym Sączu 
wyp -  oznacza wypożyczalnia.



Rodzaj ankiety a liczba respondentów
Liczba
respondentów

Ankieta część I 
i cześć II

Warszawa cała /Fuli 64 64
Poznań cała/ Fuli 76 76
Poznań część I ocz 83 157
Poznań część II per 74
N.Sącz WSB-NLU cała /  Fuli 62 62
N.Sącz wypożyczalnia część I ocz 64 135
N.Sącz wypożyczalnia część II per 71
N.Sącz czytelnie część I ocz 96 187
N.Sącz czytelnie część II per 91
Ogółem 681 202 479

Źródło: Opracowanie własne.

• W pytaniu 50 ankiety respondenci poproszeni zostali o ocenę całości dostarcza
nych usług. Wyliczono średnie wyniki dla poszczególnych wariantów ankiet. Śred
nie uzyskane w poszczególnych próbach były powyżej 4 punktów. Tylko dla da
nych Nowy Sącz -WSB-NLU wyp. i WSB-NLU wyp ocz/per stwierdzono różnice 
w wynikach średnich. Nie wykryto statystycznie istotnego zróżnicowania odpo
wiedzi w zależności od klas respondentów (DZK, LMK)-

• Zbadano też korelacje miedzy częstotliwością korzystania a oceną ogólną (pyt. 
50 z 52a), ale w żadnym przypadku nie wystąpiły wystarczająco wysokie korela
cje, świadczące o związku doświadczenia w korzystaniu z biblioteki a przyznanej 
ocenie ogólnej.

• Celem wykrycia nowych aspektów usług, ważnych dla respondentów w konkret
nych bibliotek pozostawiono respondentom w pytaniu 51 możliwość szerszej wy
powiedzi w różnych kwestiach. Dokonano analizy wypowiedzi (szczegóły pod- 
rozdz. 5.4) i podziału na główne kategorie (a-g), a następnie podsumowano licz
bę uwag dotyczącą różnych ułatwień w poszczególnych próbach. Nie wykazano 
szczególnie nowych postulatów w zakresie jakości usług, ale liczba uwag w po
szczególnych kategoriach wskazuje na problematykę, która jest istotna w kon
tekście lokalnym.

• Dokonano obliczeń do części II ankiety (pytanie 53 dotyczące podziału 100 punk
tów, przyznawanych przez respondentów WYMIAROM SERVQUAL). Następnie 
porównano uzyskane wyniki do innych badań przeprowadzonych w bibliotekach 
amerykańskich z zastosowaniem tej metody (analiza szczegółowa w podrozdz. 
5.4). Uzyskane wyniki są w dużym stopniu podobne. Badanie przeprowadzone 
przeze mnie potwierdziło też, że ważność 5 WYMIARÓW SERVQUAL zależna 
jest od kontekstu usług. W dziale informacji naukowej najważniejszym wymia
rem może być szybkość reakcji (szybkość realizacji zamówienia), podczas gdy 
w innych działach (rezerwacja, wypożyczenia itp.) niezawodność, odnosząca się 
do ludzi, sprzętu czy kontekstu samej informacji.

• Jedna z postawionych hipotez zakładała, że użytkownicy doświadczający proble
mów z usługami bibliotecznymi mają skłonności do różnych zachowań, np. czę
ściej składają oficjalne skargi, przekazują innym negatywne opinie o bibliotece, 
rzadziej odwiedzają bibliotekę. Zbadano korelację odpowiedzi na pytanie 54 z py
taniami 55-60 ze współczynnikiem korelacji R>0,7. W żadnym przypadku nie 
wystąpiły wystarczająco wysokie korelacje z pytaniem 54. Najwyższy obliczony 
współczynnik korelacji wyniósł R=0,57, rzadko przekraczając 0,3''“'.



• Kolejnym etapem było dokonanie obliczeń w obrębie WYMIARÓW metody 
SERVQUAL oraz „obszarów” dodanych przeze mnie dla wszystkich zgromadzo
nych danych (Fuli i ocz i per). Wyliczono 3 rodzaje luk (zaznaczone literami 
małymi i dużymi):

luka = średnia z oczekiwań minus średnia z percepcji (klasyczna luka)
Luka = średnia z modułów [oczekiwania -  percepcja]
LUKA = średnia z p-wartości (p-wartość jest to ryzyko stwierdzenia zróżnicowania 
tam, gdzie go nie ma. Im mniejsza p-wartość, tym większe zróżnicowanie. Szczegó
łowe dane dla poszczególnych prób w aneksach:

Aneks 7 ServQual dla: Poznań Fuli
Aneks 8 ServQual dla: Warszawa Fuli
Aneks 9 ServQual dla: Nowy Sącz WSB-NLU Fuli
Aneks 10 ServQual dla: Poznań ocz/per
Aneks 11 ServQual dla: Nowy Sącz WSB-NLU wyp ocz/per
Aneks 12 ServQual dla: Nowy Sącz WSB-NLU czytelnie ocz/per

Obliczenia trzech rodzajów luk posłużyły do dalszych analiz. Biorąc średnią z kla
sycznych luk w obrębie danego wymiaru możemy otrzymać zafałszowany rezultat
0 braku zróżnicowania, ponieważ liczby przeciwne się znoszą. Remedium na to jest 
wyliczenie średniej z modułów klasycznych luk. Każde zróżnicowanie pomiędzy „ocz”
1 „per” powiększa średnią bez względu na znak SQ j (jakość usług w wymiarze j ).

LUKA jest to średnia z p-wartości testu Kruskala-Wallisa (test H). Średnią 
z p-wartości w obrębie danego wymiaru można interpretować jako średnie, mini
malne ryzyko popełnienia błędu I rodzaju w teście H, czyli stwierdzenia zróżnicowa
nia między „ocz” i „per”, podczas gdy go tak naprawdę nie ma. Dlatego im niższa 
LUKA, tym bardziej WYMIAR jest istotny dla poprawy jakości usług bibliotecznych.
• Obliczono SQ według wzoru SQ=E-P (oczekiwania minus percepcja) dla WY

MIARÓW metody SERVQUAL oraz podjęto próbę interpretacji osiągniętego 
wyniku. Pomocna okazała się interpretacja luki 5, opracowana przez G. Durdena, 
koordynatora wielu projektów badawczych z zastosowaniem tej metody'^ .̂ Inter
pretacji dokonano tylko dla danych z całych ankiet (Fuli), ponieważ na ankiety 
jednoczęściowe odpowiadało dwóch różnych respondentów i zestawienie tych 
danych razem okazało się niecelowe.

• Projektując badanie postawiłam pytanie, czy konieczne jest, aby ta sama osoba 
odpowiadała na obie części ankiety i czy odpowiedzi udzielone na pytania w jednej 
części kwestionariusza wpływają na kształt odpowiedzi na te same pytania w części 
drugiej (ankiety Fuli). Odpowiedzi na te pytania spodziewano się uzyskać porów
nując wyniki dla danych „Fuli”, „ocz” i „per”. Zestawiono więc dane z dwóch róż
nych prób ocz/per traktując je jak wypowiedź jednego respondenta a następnie 
porównano je z danymi „Fuli”. W uzyskanych wynikach występują różnice i ma to 
związek z doborem 3 różnych prób. Na ankietę całą odpowiadał jeden respondent, 
natomiast ankiety jednoczęściowe wypełniało dwóch różnych respondentów. To 
eksperymentalne podejście wydaje się niecelowe. Uzyskujemy, co prawda w każ
dej części, przydatne informacje od respondentów, ale zestawianie oczekiwań jed
nej grupy z percepcją innej, mimo zgodności rozkładów nie jest efektywne. Zatra
cony zostaje bezpośredni związek między oczekiwaniami a percepcją danego re
spondenta. Różnice uśredniają się. Potwierdza to również średnia z p-wartości dla 
5 WYMIARÓW SERVQUAL, która w pięciu wynikach SQ przybrała wysoką war
tość (tylko dla jednego wyniku p-wartość = 0.081). Wniosek o zaobserwowaniu 
istotnej statystycznej zależności jest nie do przyjęcia dla p-wartości wyższych od



0.1. Zastosowanie tego podejścia uwidoczniło natomiast inną ciekawą zależność. 
Średni wynik dla poszczególnych pytań w części dotyczącej oczekiwań w ankie
tach całych (Fuli) był przeważnie wyższy niż średni wynik w ankietach jednoczę
ściowych (ocz). Szerzej na ten temat w dalszej części książki.
Dokonano analizy 10 najważniejszych czynników jakości (najwyżej punktowa
nych) dla wszystldch wariantów prób. Okazało się, że oczekiwania responden
tów są bardzo podobne mimo odrębnych warunków funkcjonowania, lokalizacji, 
kontekstu sytuacyjnego. Znacznie więcej zróżnicowań wykryto w percepcji jako
ści usług, rezultat taki był spodziewany, ponieważ dotyczył oceny jakości po
szczególnych cech usług dokonywanych przez indywidualnych respondentów.

5.4. ANALIZA UZYSKAOTCH W\^IKÓW

• ANALIZA PYTANIA NRs 50: Jak oceniacie Państwo całość usług dostarcza
nych przez naszą bibliotekę?
W pytaniu tym poproszono respondentów o ocenę całości usług dostarczanych 

przez bibliotekę (skala 1 -  nisko, 5 -  bardzo wysoko). Wyniki dla poszczególnych 
grup danych przedstawiono w tabeli 35.

Tabela 35
Ocena całości usług dostarczanycłi przez badane biblioteki

Dane 
z grupy

Poznań
Fuli

Warszawa
Fuli

Nowy Sącz 
Fuli

Poznań 1 
ocz

1 Poznań 
per

Nowy Sącz- 
wyp. ocz

Nowy Sącz- 
wyp per

Nowy Sącz-
czytelnie
ocz

Nowy Sącz-
czytelnie
per

średnia 4.16 4.13 4.21 3.96 4.11 3.97 3.94 4.43 4.29

Źródło: Opracowanie własne.
Uwaga; Skrót NSącz zastosowano dla biblioteki WSB-NLU w Nowym Sączu 

wyp -  oznacza wypożyczalnia.

Ogólnie można powiedzieć, że wszystkie dane wskazują na dość wysoki wynik oce
ny. Dla danych z ankiet jednoczęściowych (ocz i per) występują niewielkie różnice.

Nie wykazano też statystycznie istotnego zróżnicowania odpowiedzi w klasach 
respondentów (dzienni, zaoczni, kadra i studia licencjackie, magisterskie). Jedynie 
w grupie danych WSB Nowy Sącz czytelnie „per” widoczne jest zróżnicowanie. Stu
denci zaoczni i kadra podają częściej ocenę 5, natomiast w grupie studentów dzien
nych większość podkreślała 4.

• ANALIZA PYTANIA NR 51: Jakie inne usługi i ułatwienia oferowane przez 
bibliotekę są dla Państwa ważne?
Celem pytania było wykrycie nowych elementów jakości usług bibliotecznych 

z punktu widzenia respondentów. Było to pytanie otwarte, w którym użytkownik 
mógł wypowiedzieć się w dłuższej formie. W wyniku analizy wszystkich wypowiedzi 
na to pytanie zgrupowano odpowiedzi w siedmiu kategoriach:

a) sprzęt (nowoczesny, sprawny, szybki, niezawodny, dostępny),
b) funkcjonalność (dogodna lokalizacja, przestrzeń, długie godziny otwarcia),



c) Internet (dostęp do Internetu, do baz danych, szybkość połączeń, możliwość 
używania własnego sprzętu komputerowego),

d) katalogi (dostęp do katalogu elektronicznego biblioteki, do innych katalogów, 
możliwość sprawdzania swego konta w systemie online),

e) zasoby (większa ilość egzemplarzy, podręczników, czasopism obcojęzycznych, 
dostęp do zasobów na CD-ROMach i online),

inne (miejsca do wypoczynku, pomoc indywidualna), 
g) cisza (cisza w czytelniach, miejsce do pracy grupowej).
Zestawienie zbiorcze sygnalizowanych zagadnień przedstawia tabela 36.

Tabela 3(3
Analiza pytania (51) otwartego dotyczącego ważności różnych elementów usług

Kategoria usług i ułatwień
Miejsce Typ ankiety g Ogółem
Poznań Cała 12 23
Warszawa Cała 23
Nowy Sącz Cała 16
Poznań Część 1 ocz 24
Poznań Część II per 19
Nowy Sącz- czytelnie Część I ocz 12 32
Nowy Sącz- czytelnie Część II per 11 31
Nowy Sącz- wypożyczabia Część I ocz 11
Nowy Sącz - wypożyczalnia 
Razem

Część II per 26 34
46 34 21 10 69 25 213

Żroclło: Opracowanie własne.

Najwięcej uwag dotyczyło zasobów. Użytkownicy postulowali zakup większej ilo
ści podręczników literatury naukowej. Jeszcze inni zgłaszali potrzebę bogatszych 
zasobów w postaci elektronicznej. Sporo uwag odnosiło się też do zagadnienia zwią
zanego ze sprzętem, a w szczególności respondenci domagali się dostępu do kopia
rek, drukarek, skanerów oraz nowoczesnego i szybkiego sprzętu komputerowego. 
W zakresie fimkcjonalności zdarzały się postulaty o wydłużenie godzin otwarcia,
0 lepsze warunki, więcej miejsc dla użytkowników itp. Zarówno praktyka, jak i prze
prowadzone badania sygnalizują (w badaniach nieliczne) potrzebę organizacji pracy 
indywidualnej i zbiorowej. Badane biblioteki nie posiadały miejsc wydzielonych do 
pracy grupowej, co w znacznym stopniu utrudnia pracę użytkownikom indywidual
nym.

Problemy zgłaszane przez respondentów badania nie należą do specyficznych
1 z podobnymi postulatami spotyka się większości bibliotek. Rozwiązania na ogół 
nie są proste, gdyż wymagają dużych nakładów finansowych (inwestycje w budynki, 
doposażenia w sprzęt), jednak znając oczekiwania można podejmować działania, które 
w pewnym stopniu ułatwią korzystanie z usług.

Zestawienie choć nie wykazuje licznych uwag, wyraźnie wskazuje na grupy zagad
nień występujących w poszczególnych bibliotekach. Na przykład dla Warszawy jest to 
wskazanie na problematykę związaną ze sprzętem; w WSB-NLU w Nowym Sączu -  wy
pożyczalnia -  uwagi głównie dotyczyły większej liczby podręczników oraz czytelnia -  
najczęściej sygnalizowanym problemem był brak dostępu do miejsca, kopiarki. Było 
też sporo pochwał i komplementów pod adresem pracowników badanych bibliotek. 
Większość uwag w Poznaniu dotyczyła również sprzętu komputerowego.



•  A N A L IZ A  P Y T A N IA  N R  5 3 A -5 3 E : R ozlokow ana  p u n k ta c ja  d la  W Y M IA R Ó W  
S E R V Q U A L

W części II ankiety poproszono respondentów (podobnie jak w innych badaniach 
tego typu) o wyrażenie opinii, co do znaczenia pięciu wyróżnionych jako najważniej
sze według metodologii SERVQUAL, cech usług. Respondenci mieli rozlokować 
100 punktów pomiędzy te cechy. Uzyskany rezultat zaprezentowano w tabeli 37.

Tabela 37
Procent rozlokowanych punktów w 5 WYMIARACH SERVQUAL w badanych próbach

Badanie Procent rozlokowanych punktów w 5 WYMIARACH SERVQUAL

A В С D E
Konkretyzacja Niezawodność Szybka reakcja Fachowość Empatia

Poznań Fuli 20 22 25 19 16

Warszawa Fuli 14 22 28 23 14

Nowy Sącz 
Fuli

13 24 29 20 16

Poznań ocz 19 21 29 18 13

Poznań per 16 18 26 23 16

Nowy Sącz - 
Czytelnie /ocz

14 21 33 20 12

Nowy Sącz - 
Czytelnie /per

14 23 30 19 16

Nowy Sącz - 
Wypożycz/ocz

14 22 32 22 18

Nowy Sącz - 
Wypożycz/per

14 19 31 20 15

Źródło: Opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najwięcej punktów przydzielono dla WY
MIARU szybka reakcja. Drugim WYMIAREM jest niezawodność i kolejnym facho
wość. Empatia i konkretyzacja zajmują (czasem wymiennie) czwarte i piąte miejsce. 
W dwóch przypadkach kolejność przydzielanej punktacji była odmienna. Dla respon
dentów w Warszawie pierwszym WYMIAREM jest szybka reakcja, drugim fachowość 
a trzecim niezawodność. Taką samą kolejność wykazały dane z grupy Poznań per.

Wielokrotnie przeprowadzone badania przez A. Parasuramana, V. Zeithaml, LBer- 
ry’ego w różnych segmentach usług potwierdzały zasadność zastosowania 5 WY
MIARÓW jakości usług oraz wykazywały, że klienci za najważniejsze kryterium ja
kości uznają: niezawodność, szybkość reakcji, fachowość, empatię i jako ostatnie 
y.ry\eń\im. konkretyzacją. Inni badacze twierdzą jednak, że liczba podstawowych 
WYMIARÓW jest różna od zakładanej w metodzie SERVQUAL. Na przykład E. Ba- 
bakus i G. Boiler'*̂  wymieniają tylko 2 WYMIARY, podczas gdy J.M. Carman wyka
zuje aż 8 takich kryteriów^®.

Kolejność przydzielonej punktacji dla poszczególnych WYMIARÓW wykazana 
w przeprowadzonych przeze mnie badaniach generalnie jest podobna do wyników 
innych badań, np. przeprowadzonych przez D. Nitecki i P. Hernon^®, ponieważ te 3



WYMIARY {szybka reakcja, niezawodność, fachowość) uznawane są w większości 
badań za najważniejsze. Różnicę stanowi jednak uznanie szybkiej reakcji za najważ
niejsze kryterium jakości usług i kolejność innych WYMIARÓW. Liczba WYMIA
RÓW jakości usług zależy od kontekstu usług. Zróżnicowanie może wynikać z sa
mej cechy badanej branży, jak i określonego klienta.

D. Nitecki i P. Hernon dokonali analizy różnych badań przeprowadzonych w biblio
tekach uniwersyteckich lub różnych działach bibliotek i sporządzili zestawienie po
równawcze, uwzględniając też badania przeprowadzone przez V. Zeithaml, A. Parasu- 
ramana, L. Berry’ego'"’. Część z tych badań omówiłam w rozdziale IIP^ natomiast 
część z nich to niepublikowane raporty lub materiały prezentowane na konferencjach. 
Warto w tym miejscu dokonać porównania otrzymanych wyników do innych badań 
(zob. tab. 38).

Tabela 38
Zestawienie porównawcze rozlokowania 100 punktów w 5 WYMIARACH SERVQUAL 

na przykładzie różnych badań (aplikacje metody na gruncie bibliotekarstwa)

Porównanie rozlokowania 100 punktów w 5 wymiarach SERVQUAL z różnych badań
Badanie Usługi N Dimensions

Konkretyza
cja Tangibles

Niezawod
ność

Reliability

Szybka
reakcja

Responsiv
eness

Fachowość
Assurance

Empatia
Empathy

Zeithmal et al. Multiple 
industries (non

library)

1,936 11 32 22 19 16

Nitecki & Hemon Academic library 221 18 32 22 16 12

Coleman et al. Academic library 198 16 27 24 19 15

Edwards & 
Browne

Academic library 80 9 36 23 17 15

Nitecki Academic library 
(ILL)

140 9 39 23 17 13

Stein Academic library 
(ILL)

246 8 41 24 16 11

Hebert Public libraî  
(ILL)

130 12 35 20 20 14

Nitecki Academic libraiy 
(reference)

95 10 26 25 22 18

Nitecki Academic library 
(reference)

90 10 31 23 24 16

Nitecki Academic library 
(reserve 

collection)

101 9 35 24 19 13

White Special libraries n/a 12 34 23 18 13

Źródło: Nitecki D. And Hernon R: Measuring service quality at Yale University’s Libraries. „The Journal of 
Academic Librarianship”, July 2000, Vol. 26 nr 4, s. 266.
N- liczba respondentów
Nazwiska i opisy przedmiotu badań ułożono w kolejności występowania, zob. przypis 41.



z zestawienia wynika, że najwyższe punlctacje otrzymywała niezawodność. W 9 bada
niach szybka realicja uznana była na drugim miejscu w ważności la'yteriow. D. Nitecld 
w badaniu prowadzonym w działe informacji naul^owej wyl^azała, że drugim WYMIA- 

uznanym przez użytl^ownilców za ważny jest facłiowość, a następnie szybl^a re- 
al^cja, empatia i Iconlcretyzacja. Facłiowość zajęła trzecie miejsce w S badaniacłi i tylł̂ o 
u D. Niteclci i R Hernona Iconl^retyzacja znalazła się na trzecim miejscu^ .̂

WYMIAR empatia także w 8 badaniacłi zajmuje czwarte miejsce i od scłiematu 
odbiegają ponownie wyniki uzyskane przez D. Nitecki i P. Ilernona oraz Coleman 
i in.''-\ W badaniu F. Hebert (dot. bibliotek pubłicznycłi, wypożyczenia międzybi
blioteczne) szybkość reakcji i fachowość potraktowana została na równi

Aplikacje metody SERVQUAL na gruncie bibliotekarstwa i informacji naukowej 
jako kwestię badawczą stawiały klucz pomiaru jakości usług według 5 WYMIARÓW. 
Teoria, że jakość usług jest definiowana przez 5 obszarów czynników nie znalazła 
pełnego potwierdzenia.

Część II ankiety dostarcza bezpośredniego związku pomiędzy przeprowadzonym 
badaniem a innymi aplikacjami SERVQUAL. Warte zaprezentowania wydają się zbior
cze wyniki wykazujące podobny wzór w określaniu najważniejszych i najmniej waż
nych WYMIARÓW, w odniesieniu do różnych typów usług bibliotecznych.

Badania z zastosowaniem metody SERVQUAL, zestawione w tabeli 39 przeprowa
dzono w różnych działach biblioteki przez; D. Nitecld 1995,1998; Stein 1998*'’ i doty
czyły wypożyczalni międzybibliotecznej, kolejne D. Nitecki 1995,1998’® dot. informa
cji naukowej i działu rezerwacji oraz Nitecki; Hernon 200Q*̂  biblioteki akademickiej. 
Respondenci cytowanych badań̂ ** odpowiadając na pytanie, który z WTMIARÓW 
uważają za najważniejszy, a który za najmniej istotny, uznali we wszystkich wymie
nionych w tabeli 38 badaniach -  niezawodność. Wyjątek stanowiły badania przepro
wadzone w dziale informacji naukowej, które wskazały na szybiwść reai<cji]Ako na 
WYMIAR najważniejszy. Za najmniej istotny WYMIAR uznano we wszystkich bada
niach konlcretyzację. Wyjątek stanowiły badania przeprowadzone przez D. Nitecld 
i R Hernona w bibliotece uniwersyteckiej Yale, gdzie empatią uznano za najmniej 
istotną'*-’ (zob. tab. 39).

Wyniki uzyskane w przeprowadzonych przeze mnie badaniach nie są zatem nie
zwykłe, wskazują raczej na fakt, że użytkownicy biorący udział w badaniu, oczekują 
sprawnej, szybkiej obsługi, szybkiego uzyskania informacji czy materiałów. Potwier
dzają to obserwacje w codziennej praktyce. Na przykład kilka osób oczekujących 
w wypożyczalni, zniechęca kolejnych i reakcją jest odchodzenie od lady, mimo że 
czas oczekiwania na obsługę to zaledwie parę minut. Przeprowadzone badania po
twierdzają ponadto, że WYMIARY usług zależą w znacznej mierze od kontekstu sa
mej usługi.

Zagadnienie czasu jest ważnym kryterium oceny systemu informacyjnego. W li
teraturze „czas” jest dość dobrze omówiony'’" jako wskaźnik opracowania, zakupu 
nowości, dostępności, wypożyczeń międzybibliotecznych, dostarczania usług i do
kumentów, przeszukiwania katalogów, realizacji zamówień. Wymieniany jest jako 
jeden z głównych wskaźników efektywności i jakości funkcjonowania bibliotek. 
M. Górny wskazuje na 4 ogólne wskaźniki, które mogą być przydatne w praktyce 
każdej biblioteki;
• Czas dostarczania informacji przez bibliotekę.
• Czas, jaki użytkownik może poświęcić na prace z dostarczoną informacją.



Najważniejsze i najmniej ważne WYMIAÎ Y SERVQUAL 
w odniesieniu do usług bibliotecznych

Najbardziej i najmniej ważne wymiary SERVQUAL w odniesieniu do usług bibłiotecznycłi

Badanie Typ usług Tangibles
Procent wskazujący wymiar jalco najważniejszy

Reliability Responsiveness Assurance Empathy Multiple
Responses

Nitecki ILL 138 72 18

Stein ILL 246 79 17

Nitecki Reference 92 32 37 18 10

Nitecki Reference 91 58 12 24

Nitecki Reserve 109 62 21 13

Nitecki
&
Hemon

Academic
Ubraiy

219 15 62 16

Procent wskazujący wymiar jako najmniej ważny

Nitecki ILL 139 83 O O 10

Stein ILL 243 79 16

Nitecki Reference 94 71 19

Nitecki Reference 92 84 11

Nitecki Reserve 112 78 10

Nitecki
&
Hemon

Academic 219 
Library

32 12 51

Źródło: Nitecki D. and Hernon R; Measuring... op. cit., s. 267. 
ILL -  Inter-Library Loan/Wypożyczenia międzybiblioteczne 
Reference -  Informacja naukowa/cjytelnia 
Reserve -  Rezerwacja

• Opóźnienia -  czas, jaki mija od momentu pojawienia się źródła do momentu roz
poczęcia jego udostępniania.

• Czas, jaki użytkownik traci na korzystanie z biblioteki®^
Sytuacja oczekujących w kolejce odnosi się do ostatniego wskaźnika, a więc stra

conego czasu w oczekiwaniu na obsługę. O ile czasem nie mamy wpływu na różne 
inne czynniki (na przykład opóźnienia innycłi), to w tym przypadku czas wydaje się 
tym parametrem, który w dużym stopniu zależy od dobrej organizacji pracy oraz 
pozytywnej postawy pracowników.



5.5. ANAUZA LUK

Dla wszystkich danych zestawiono informacje liczbowe według WYMIARÓW 
SERVQUAL (empatia, niezawodność, fachowość, reakcja, konlcretyzacja) oraz ob
szarów dodanych (zasoby, dostęp, format, informacja o zasobach). Termin „wymiar” 
i „obszar” w niniejszej książce stosuje się czasem zamiennie.

Wyliczono średnią oczekiwań (ważność WYMIARU), średnią percepcji oraz 
p-wartość p-wartość to ryzyko {pomyłki) stwierdzenia zróżnicowania pomiędzy 
oczekiwaniem a percepcją w danym WYMIARZE, gdy nie je st ona istotna. Im mniej
sza p-wartość tym większe zróżnicowanie. Uzyskane dane liczbowe prezentowane 
są w kolejnych tabelach, a pod każdą tabelą omówiono je według następującej kolej
ności: 1. p- wartość; 2. Luka E-P (oczekiwania -  percepcja); 3. SQ=E-P dla 5 WTMIA- 
RÓW SERVQUAL; 4. Analiza szczegółowa

• ANALIZA LUK DLA BIBLIOTEKI W POZNANIU -  Fuli (Wyniki z ankiet 
całych)

Tabela 40
Poznań Fuli analiza luk

Poznań- Fuli Średnia oczekiwań Średnia percepcji Luka E-P p-wartość
Empatia 4.337 4.091 0.246 0.118
Niezawodność 4.435 4.064 0.371 0.062
Fachowość 4.534 4.347 0.187 0.076
Reakcja 4.434 4.165 0.269 0.106
Konkretyzacja 4.211 4.254 -0.042 0.200

SQ= E- P -0.206 0.112
Zasoby 4.433 3.746 0,687 0,001
Dostęp 4.419 4.114 0.305 0.146
Format 4.315 3.918 0.397 0.086
Informacja 4.081 3.777 0.304 0.224

Źródło: Opracowanie własne.

1. W tym zestawieniu największe znaczenie ma p-wartość {LUKA), która okre
śla statystyczną istotność danego WYMIARU. Dla danych Poznań Fuli są to zasoby 
(p-wartość 0.001). Wynik wskazuje na dużą rozbieżność między oczekiwaniami 
a percepcją. Potwierdza to też luka E-P (0.687).

2. Luka E-P (oczekiwania -  percepcja) jest pozytywna tylko w obszarze konkre
tyzacji, co wskazuje na przekroczenie oczekiwań respondentów. Konkretyzacja od
nosi się do atrybutów fizycznych budynku, wyposażenia itp.

3. SQ obliczane tylko dla WYMIAJ^ÓW SERVQUAL wynosi -  0.206, ale średnia 
z p-wartości jest wysoka i przekracza 0.1

4. Nie wystarczy jednak krótkie stwierdzenie, źe respondenci mają największe 
zastrzeżenie do obszaru „zasoby”. W obrębie tego „obszaru” mieszczą się następu
jące stwierdzenia:
• 18. Materiały odpowiadają potrzebom wynikającym ze studiów.
• 19. Materiały są aktualne.
• 20. Informacje uzyskane na ich podstawie są ściśle dokładne.
• 24. Podstawowe materiały, których potrzebuje są w odpowiedniej ilości.



w  każdym z tych stwierdzeń p-wartość była bardzo niska, co wskazuje na duże 
zróżnicowanie między oczekiwaniami a percepcją. Jest to ważny „obszar”, wymaga
jący ze strony biblioteki działań naprawczycłi.

P. Hernon i E. Altman’’̂  wymienili dwa krytyczne WYMIARY związane z jakością 
usług bibliotecznych: kontekst i zawartość. Zasoby należą do jednego z tych kry
tycznych WYMIARÓW a mianowicie odnoszą się do zawartości. Chociaż w pozosta
łych WYMIARACH p-wartość przyjmuje wysokie wartości, to dokładniejsza analiza 
(na podstawie ServQual, zob. Aneks 7) pozwala wskazać na pytania z innych obsza
rów, które również nie spełniają oczekiwań respondentów.

Wysoką lukę (E-P) oraz niską p-wartość odnotowano w następujących stwier
dzeniach;
• 15. Personel oferuje informacje, gdzie można znaleźć potrzebne materiały poza

biblioteką.
• 35. Sprzęt w bibliotece jest sprawny. Tu widoczna jest duża luka 1.006 (p-wartość

0.000), która może wskazywać, że biblioteka ma problemy ze sprzętem (dzia
ła zbyt wolno, awarie, niedostateczna ilość sprzętu w stosunku do potrzeb itp.).

• 34. Sprzęt jest nowoczesny Ouka 0.671, p-wartość 0.000).
• 36. Można skorzystać z kserokopiarki (luka 1.300, p-wartość 0.000).
• 21. Nowe materiały trafiają szybko na półki (luka 0.470, p-wartość 0.000).
• 38. Możesz skorzystać z baz z dostępem online (luka 0.546, p-wartość 0.002).
• 39. Możesz skorzystać z serwisu wirtualnego Ouka 0.624, p-wartość 0.003).

Głównie poza zasobami wyłania się z tej grupy danych problematyka sprzętu 
oraz dostępu do zasobów elektronicznych. Można zaobserwować również obszary, 
gdzie oczekiwania respondentów są spełnione a nawet przekroczone i odnoszą się 
do transakcji bibliotecznych, które budzą zaufanie, pracowników i ich kompetencji, 
aspektów otoczenia fizycznego (atrakcyjne pomieszczenia, dostępne miejsca w czy
telni, funkcjonalne meble).

• ANALIZA LUK DLA BIBLIOTEKI W WARSZAWIE -  Fuli (Wyniki z ankiet 
całych)

Tabela 41
Warszawa Fuli analiza luk

Warszawa - Fuli Średnia oczekiwań Średnia percepcji Luka E-P p-wartość
Empatia 4.227 3.781 0.446 0.040
Niezawodność 4.611 4.276 0.335 0.043
Fachowość 4.535 4.384 0.151 0.149
Reakcja 4.566 3.935 0.631 0.017
Konkretyzacja 4.060 4.151 -0.091 0.156

SQ=E-P -0.294 0.081
Zasoby 4.641 3.680 0.961 0.000
Dostęp 4.515 3.654 0.861 0.067
Format 4.269 2.974 1.295 0.001
Informacja 3.963 3.723 0.240 0.262

Źródło: Opracowanie własne.

1. Dla danych Warszawa Fuli zaobserwowano kilka WYMIARÓW, gdzie p-wartość 
była niska. Są to zasoby Ouka 0.961, p-wartość 0.000), format Ouka 1.295, p-wartość
0.001), szybik reakcja (luka 1.295, p-wartość 0.017).



2. Luka E-P jest pozytywna w WYMIARZE konkretyzacja.
3. SQ = E-P wynosi -  0.294, a średnia p-wartości 0.081
4. Analiza luk w poszczególnych stwierdzeniach wskazuje, podobnie jak w Po

znaniu kilka obszarów budzących zastrzeżenia respondentów. Odnoszą się one do 
niezawodności pracowników (pyt. 10. Personel dostarcza materiały w obiecanym 
czasie, luka 0.576, p-wartość 0.000; pyt. 27 katalogi biblioteczne nie zawierają błę
dów -  luka 0.690, p-wartość 0.000); szybkiej reakcji (pyt. 17. Personel zawiadamia 
indywidualnie, że zamówione materiały są już dostępne, luka 1.272, p-wartość 0.000; 
pyt. 45. Nie musisz czekać na usługę dłużej jak kilka minut -  luka 0.686, p-war
tość 0.000). W „obszarze” dostęp  występują największe luki przy następujących 
stwierdzeniach;
• 37. Mogę korzystać z baz pełnotekstowych na CD-ROM-ach -  luka 2.096, p-war- 

tość 0.000.
• 38. Mogę korzystać z baz online -  luka 1.175, p-wartość 0.000.
• 39. Mogę korzystać z serwisu wirtualnego -  luka 1.637, p-wartość 0.000.
• 36. Mogę korzystać z kserokopiarki -  luka 2.857, p-wartość 0.000).

Można odnotować też „obszary”, gdzie oczekiwania respondentów są spełnione. 
Personel wzbudza zaufanie, informacje o bibliotece znajduje w Intranecie, w katalo
gach, katalogi są dobrze usytuowane, książki i czasopisma są w dobrym stanie fi
zycznym, pomieszczenia są wizualnie atrakcyjne, sprzęt jest nowoczesny [Szczegó
ły w ServQual Aneks 8].

•  A N A L IZ A  L U K  D L A  B IB L IO T E K I W  N O W Y M  S Ą C Z U  -  F u li (W y n ik i 
z  a n k ie t c a ły c h )

Tabela 42
Nowy Sącz Fuli analiza luk

Nowy Sącz-Full Średnia oczeldwań Średnia percepcji Luka E-P p-wartość
Empatia 4.235 4.255 -0.020 0.285
Niezawodność 4.636 4.231 0.405 0.057
Fachowość 4.529 4.507 0.022 0.135
Reakcja 4.565 4.195 0.371 0.120
Konkretyzacja 4.213 3.917 0.296 0.041

S0= E- P -0.214 0.127
Zasoby 4.661 3.947 0.714 0.001
Dostęp 4.508 3.904 0.603 0.078
Format 4.514 4.392 0.123 0.187
Informacja 4.234 4.23 0.211 0.153

Źródło: Opracowanie własne.

1. Dla danych Nowy Sącz Fuli p-wartość jest najniższa w „obszarze” zasoby 
(0.000), może też budzić zastrzeżenia WYMIAR konkretyzacja, gdzie p-wartość wy
nosi 0.041. Dostęp i niezawodność też wymaga uwagi.

2. Luka E-P jest pozytywna w WYMIARZE empatia. Respondenci doceniają, że pra
cownicy są przyjaźni, poświęcają użytkownikom indywidualną uwagę, zachęcają do po
wrotu do biblioteki w przypadku problemów lub nowych potrzeb informacyjnych.

3. SQ = E-P wynosi -0.214.
Ponownie „obszar” zasoby ujawnia najwyższą rozbieżność między oczekiwania

mi a percepcją. Szczególnie dużą lukę obserwujemy w stwierdzeniu:
• 24. Podstawowe materiały, których potrzebne są w odpowiedniej ilości Guka 1.504,

p-wartość 0.000).



WYMIAR konkretyzacji odmiennie jak w powyżej analizowanych bibliotekach, 
nie spełnia oczekiwań respondentów. Dotyczy to głównie wyposażenia w meble 
i sprzęt oraz niezawodności sprzętu. W „obszarze” dostęp największe luki odnoto
wano przy stwierdzeniach:
• 36. Można skorzystać z kserokopiarki luka -  1.029.
• 31. Można znaleźć wolne miejsce w bibliotece/czytelni luka -  0.952. 

Obserwujemy też „obszary”, gdzie oczekiwania respondentów są spełniane i w tej
grupie danych dotyczą: empatii i  fachowości, personel jest zawsze kulturalny i grzecz
ny, wzbudza zaufanie, pokazuje jak korzystać z katalogu, zachęca, zaprasza do ponow
nych wizyt. Respondenci zdają się doceniać też możliwość korzystania z różnych form 
źródeł informacyjnych (elektroniczne) i w tym „obszarze” nie występują duże luki 
(np. pyt. 37. Mogę skorzystać z baz pełnotekstowych na CD-ROM-ach luka 0.074) 
(szczegóły w Aneksie 9).

• ANAUZA LUK DLA BIBUOTEKIW POZNANIU (Wyniki z ankiet jedno
częściowych)

Tabela 43
Poznań „ocz/per” analiza luk 

Średnia oczekiwańPoznań ocz/per Średnia percepcji LukaE-P p-wartość
Empatia 3.941 4.184 -0.243 0.113
Niezawodność 4.082 3.997 0.085 0.228
Fachowość 4.256 4.437 -0.181 0.140
Reakcja 4.081 4.144 -0.064 0.261
Konkretyzacja 3.877 4.177 -0.301 0.119

SQ= E- P +0.140 0.172
Zasoby 3.947 3.716 0.231 0.049
Dostęp 4.037 3.997 0.040 0.177
Format 3.665 3.806 -0.141 0.308
Informacja 3.606 3.972 -0.366 0.084

Żrodło: Opracowanie własne.

1. Dla danych zestawionych z dwóch różnych prób (dwóch różnych responden
tów odpowiadało na część ankiety dotyczącej oczekiwań i percepcji) p-wartość jest 
najniższa w WYMIARZE zasoby (0.049) (szczegóły Aneks 10).

2. Luka E-P w 6 WYMIARACH jest pozytywna.
3. SQ=E-P jest plusowe, co mogłoby oznaczać spełnianie, a nawet przekraczanie 

oczekiwań, jednak średnia z p-wartości jest wysoka i wynosi 0.172.
4. Porównując dane uzyskane dla Poznań Fuli do danych Poznań ocz/per obser

wujemy znaczne różnice zarówno w lukach dla poszczególnych WYMIARÓW, jak 
i w p-wartości uzyskanych dla poszczególnych stwierdzeń.

Średnie oczekiwań dla poszczególnych stwierdzeń w ankietach całych (Fuli) są 
wyższe jak w ankietach jednoczęściowych „ocz”. Wskazywałoby to na pewną zależ
ność odpowiedzi od typu ankiety użytej w badaniu. Respondent wypełniający ankie
tę całą (Fuli) zawyża swe oczekiwania. Ilustruje to poniższe zestawienie;

Wymiar: Empatia/Pytanie Poznań Fuli ocz średnie Poznań ocz średnie
4 4573 4317
8 4253 3756

12 4461 4188
14 4039 3494
15 4360 3951



Zestawiając natomiast percepcję z tych dwóch wariantów ankiet zauważamy, że 
w ankietach całych (Fuli), średnia percepcji dla poszczególnych stwierdzeń uzy
skuje czasem niższe oceny. W 12 przypadkach zaobserwowano wyższą średnią per
cepcji w ankiecie „per”, w stosunku do tych samych stwierdzeń w ankiecie Fuli, 
pozostałe są bardzo podobne.

Wymiar: Empatia /Pytanie Poznań Fuli per średnie Poznań per średnie
Nr 4 4284 4419
Nr 8 4087 4029
Nr 12 4294 4462
Nr 14 3971 4209
Nr 15 3820 3800

Respondenci odpowiadający na ankietę całą (Fuli) wydają się zawyżać swoje oce
ny, co do ważności rożnych aspektów usług, jednak oceny jakości usług w obu ty
pach ankiet są dość zbieżne. Możliwe są więc interpretacje wyników ale rozłącznie, 
tj. osobno percepcje i osobno oczekiwania (ważność czynników usług).

Uzyskujemy, co prawda w każdej części przydatne informacje od respondentów, 
ale zestawianie oczekiwań jednej grupy z percepcją innej mimo zgodności rozkła
dów (w wyznaczonych klasach) nie wydaje się być efektywne. Potwierdza to też 
średnia z p-wartości dla 5 WYMIARÓW SERVQUAL, która przybrała wysoką war
tość.

• ANALIZA LUK DLA BIBLIOTEKI W NOWYM SĄCZU -  WYPOŻYCZAb 
NIA (Wyniki z ankiet jednoczęściowych)

Tabela 44
Nowy Sącz wypożyczalnia „ocz/per” analiza luk

Nowy Sącz -  wyp „ocz/per” Średnia oczekiwań Średnia percepcji Luka E-P p-wartość
Empatia 4.187 4.292 -0.105 0.051
Niezawodność 4.275 3.979 0.296 0.218
Fachowość 4.368 4.472 -0.104 0.115
Reakcja 4.300 4.081 0.220 0.173
Konkretyzacja 3.800 3.658 0.143 0.068

S0= E- P -0.009 0.125
Zasoby 4.262 3.501 0.761 0.013
Dostęp 4.118 3.562 0.556 0.134
Format 4.135 4.044 0.090 0.263
Informacja 3.903 3.547 0.357 0.079

Źródle: Opracowanie własne.

1. Dla danych Nowy Sącz wypożyczalnia, zestawionych dla dwóch różnych prób p- 
wartość jest najniższa w „obszarze” zasoby (0.013) (Aneks 11).

2. Luka E-P jest pozytywna w 2 WYMIARACH (empatia i fachowość).
3. SQ =E-P wynosi -0.009.
4. Przy danych Nowy Sącz wypożyczalnia mamy podobną sytuację, jak w anali

zowanym przypadku trzech różnych prób w Poznaniu. Możemy dokonać porówna
nia oczekiwań i porównania percepcji, ale zestawienie ich razem i wyliczenie luki nie 
wydaje się celowe.



A N A L IZ A  L U K  D L A  B IB L IO T E ra  W  N O W Y M  S Ą C Z U  -  C Z Y T E L N IE  
(W jT iik i z  a n k ie t je d n o c z ę ś c io w y c h )

Nowy Sącz czytelnie „ocz/per“ analiza luk

Nowy Sącz Czytelnie „ocz/per” Średnia oczekiwań Średnia percepcji LukaE-P p-wartość
Empatia 4.048 4.272 -0.224 0.062
Niezawodność 4.455 4.165 0.290 0.109
Fachowość 4.449 4.550 - 0.101 0.240
Reakcja 4.346 4.130 0.216 0.162
Konkretyzacja 3.937 3.976 -0.039 0.068

SQ= E- P -0.028 0.128
Zasoby 4.602 3.892 0.710 0.000
Dostęp 4.298 3.827 0.471 0.198
Forma 4.256 4.353 -0.098 0.364
Informacja 3.909 3.963 -0.054 0.183

Źródło; Opracowanie własne.

1. Dla grupy danych Nowy Sącz czytelnie najniższą p-wartość 0.000 zauważamy 
dla „obszaru” zasoby (Aneks 12).

2. Luka E-P jest pozytywna w 5 WYMIARACH (fachowość, ^empatia, konkrety
zacja, forma, informacja).

3. SQ = E-P wynosi -  0.028
Dla tej grupy danych dokonano w dalszej części pracy analizy wynikającej z kon

tekstu sytuacyjnego.

M o ż liw e  in te rp re ta c je  w y n ik ó w  S Q  d la  lu k  w  ja k o ś c i u s łu g
Pomimo, że przeprowadzono wiele badań za pomocą metody SERVQUAL, to za 

każdym razem głównym celem badań był inny aspekt, instrument był modyfikowany 
do potrzeb danego badania, kontekst był różny. Stosowano też różne skale pomiaru 
1-4; 1-5; 1-7; 1-9. D. Nitecki wjednym z pierwszych raportów zamieszczonym w ,Jo- 
urnal of Academic Librarianship” skupiła się raczej na analizie 5 WYMIARÓW jako
ści podanych przez twórców modelu konkludując, że jest ich raczej 3. Z zamie
szczonych w raporcie danych liczbowych wynika, że istnieje duża luka pomiędzy 
oczekiwaniami użytkowników a usługami dostarczanymi przez bibliotekę (-.178 i - 
1.88) ale autorka nie komentuje tych wyników w szczegółach. Wynik SQ dla luk w 
jakości usług mierzony jako różnica pomiędzy oczekiwaniami, w porównaniu z wy
nikiem uzyskanym dla percepcji ilustruje także negatywna skala od -.446 do -1.278. 
Wynik ogólny jakości usług bibliotecznych połączony dla kilku rodzajów usług (wy
pożyczenia międzybiblioteczne, dział informacji, dział rezerwacji) uplasował się po
niżej -1.0, ale według D. Nitecki, różne działy powinny skupić się na różnych proble
mach dla nich specyficznych, rzutujących na negatywny całościowy wynik. Autorka 
zwraca uwagę na brak normatywnych danych, które pozwalałyby porównywać uzy
skane wyniki^.

Więcej światła na możliwe interpretacje wyników uzyskanych z zastosowaniem 
SERVQUAL w badaniach jakości usług bibliotecznych przynosi praca R. Cullen, gdzie 
autorka odwołuje się do niepublikowanych materiałów uzyskanych od Geoffa Dur- 
dena, koordynatora wielu projektów badawczych z zastosowaniem tej metodologii. 
G. Durden na podstawie własnych analiz tych projektów proponuje następującą in
terpretację luki pomiędzy oczekiwaniami klientów a percepcją usług.



A. Wielkość luki 5: od О do -1
Interpretacja: związek jest poprawny, może z wyjątkiem 1 z 5 WYMIARÓW, gdzie 

występuje znaczna luka pomiędzy oczekiwaniami i percepcją (zazwyczaj dotyczy 
fachowości lub empatii). Ocena całościowa postrzeganej jakości i satysfakcji 
z usług jest pozytywna. Wynik taki wymaga poprawy w zakresie rutynowych pro
cesów.

B. Wielkość luki 5: od -1 do -2
Interpretacja: związek jest wadliwy w obrębie 1 lub 2 WYMIARÓW. Luki pomię

dzy oczekiwaniami a percepcją w tych wymiarach są na poziomie wpływającym na 
pozytywny/neutralny obraz całościowej oceny jakości i satysfakcji z usług. Zwią
zek ten wymaga pilnej poprawy.

C. Wielkość luki 5: od -2 do -3
Interpretacja: związek jest wadliwy w 2 lub 3 z 5 WYMIARÓW SERVQUAL (może 

dotyczyć fachowości, empatii i prawdopodobnie szybkiej reakcji). Ocena postrzega
nej jakości i satysfakcji jest negatywna. Potrzebne jest pilne działanie oraz uzdrowie
nie tej sytuacji.

D. Wielkość luki 5: od -3 do -4
Interpretacja: związek jest bardzo zły. Występują znaczne nieprawidłowości w ob

rębie co najmniej 4 z 5 WYMIARÓW (zamieszczone powyżej plus niezawodności). 
Postrzegana jakość usług i satysfakcja jest wysoce negatywna. Jeśli klient nie zosta
nie usatysfakcjonowany, związek będzie w fazie upadku'’̂ .

Sądzę, źe możliwa jest interpretacja i porównanie tylko SQ z ankiet całych (Fuli), 
z uwagi na rozbieżności, które wykazano. Dla poszczególnych grup danych uzy
skano następujące wyniki;
• Poznań Fuli -0.206
• Warszawa Fuli -0.294
• WSB Fuli -0.214

Takie wyniki wskazują na typ A. Wielkość luki 5 od O do -1.
Interpretacja: związek jest poprawny, może z wyjątkiem 1 z 5 WYMIARÓW, gdzie 

występuje znaczna luka pomiędzy oczekiwaniami i percepcją (zazwyczaj dotyczy fa
chowości lub empatii).Ocena całościowa postrzeganej jakości i satysfakcji z usług 
jest pozytywna. Wynik taki wymaga poprawy w zakresie rutynowych procesów.

Jeśli rozpatrujemy 5 podstawowych WYMIARÓW SERVQUAL to interpretacja ta 
jest wysoce prawdopodobna. Jednak dla klientów/użytkowników bibliotek „obszary” 
lub też cechy usług wynikające ze specyfiki usług bibliotecznych są znacznie istotniej
sze. Biorąc pod uwagę p- wartość to najważniejsze wymiary układają się w sposób na
stępujący: w Poznaniu zasoby, niezawodność, fachowość, w Warszawie zasoby, konkre
tyzacja, niezawodność, w Nowym Sączu zasoby, format, szybka reakcja (zob. tab. 46).

Nie ma wątpliwości, że zasoby stanowią dla użytkownika najważniejsze kryte
rium. Niezawodność i szybka reakcja też wydają się być bardzo istotne. W mniej
szym stopniu na ocenę wpływa konkretyzacja (atrybuty materialne) i informacja, 
(gdzie znajdujemy informacje o bibliotece i jej zasobach, usługach). Pozostałe mogą 
wynikać z uwarunkowań lokalnych, jednak aby to dokładnie udokumentować nale
ży dokonać bardziej precyzyjnych pomiarów. Doświadczenia praktyczne w bibliote
ce WSB-NLU potwierdzają, że takie wyniki odpowiadają stanowi faktycznemu.



Najważniejsze WYMIARY dla danych Ful) (z całych ankiet):

Poznań Warszawa Nowy Sącz
zasoby zasoby zasoby
niezawodność konkretyzacja format
fachowość niezawodność szybka reakcja
format dostęp empatia
szybka reakcja szybka reakcja niezawodność
empatia fachowość dostęp
dostęp informacja fachowość
konkretyzacja format konkretyzacja
informacja empatia informacja

Źródło; Opracowanie własne.

5.5.1. Analiza kontekstu sytuacyjnego dla biblioteki WSB-NLU 
w Nowym Sączu

Wyniki badania przeprowadzonego w bibliotece WSB-NLU w Nowym Sączu moż
na również analizować w kontekście sytuacyjnym. Na ankietę odpowiadali użytkow
nicy dwóch agend usługowych: wypożyczalni i czytelni. Respondenci wypożyczalni 
wypełniali ankiety na zewnątrz, natomiast respondenci czytelni mieli kontakt z usłu
godawcą (bibliotekarzami) podczas badania. Otrzymywali ankiety w C2:ytelni i po 
ich wypełnieniu zostawiali je w wyznaczonym miejscu. Nie było to jednak kontrolo
wane, udział w badaniu był dobrowolny i jeśli użytkownik oświadczał, że przyniesie 
ankietę po wypełnieniu, zabierał ją z sobą, a zatem ten wpływ kontaktu z usługo
dawcą trudno jednoznacznie ustalić.

Bardziej właściwe w kontekście sytuacyjnym wydaje się porównanie oczekiwań 
i percepcji respondentów wypożyczalni i czytelni. Celem dokonania takiego porów
nania zestawiono dane statystyczne w innej kolejności, a mianowicie uszeregowano 
je według średnich wartości uzyskanych dla poszczególnych pytań z części oczeki
wań (uwzględniając ankietę całą WSB (Fuli) oraz „ocz” wypożyczalnia i „ocz” czytel
nie) oraz z części percepcji (ponownie dla całej ankiety i części „per” wyp, „per” 
czytelnie) (zob. Aneks 13).

Podobnie jak już sygnalizowano przy danych dla Poznania, w ankietach dla WSB- 
NLU stwierdzono znaczne zawyżanie oczekiwań (ważności cech usług) w ankietach 
całych (Fuli). W 44 pytaniach wykazano znacznie wyższe średnie jak w ankietach 
jednoczęściowych. Średnia punktacja percepcji w ankietach jednoczęściowych (WSB- 
NLU wypożyczalnia, czytelnie) w przypadku 14 pytań jest wyższa niż w całej ankie
cie. W kolejnych 7 pytaniach występują minimalne różnice w średnich percepcji 
w porównaniu do ankiety całej. Niemal połowa pytań dotyczących percepcji jakości 
usług w ankietach jednoczęściowych oceniona jest wyżej niż w ankiecie całej.

Respondenci badani za pomocą całej ankiety uznali prawdopodobnie, że ocenia
ne cechy usług są dla nich na tyle ważne, że skłonni są mieć wyższe oczekiwania 
z nimi związane. Respondenci ankiet jednoczęściowych mieli za zadanie określić 
ważność cech usług w każdej bibliotece lub ocenić jakość usług danej biblioteki. Nie 
mieli więc punktu odniesienia, który pozwoliłby na zestawienie ich własnych ocze
kiwań i percepcji do poszczególnych pytań.



Twórcy metody SERVQUAL problematyce oczekiwań klientów poświęcili wiele 
uwagi dochodząc do wniosku, że oczekiwania klientów usług mają dwa poziomy: 
pożądany i adekwatny i są one rozdzielone strefą tolerancji (zob. podrozdz. 2.3). 
Pożądany poziom usług to usługi, które klient ma nadzieje otrzymać, a adekwatny, 
to poziom, który klient jest w stanie zaakceptować. Dalsze wyjaśnienia zawyżania 
oczekiwań mogłoby przynieść kolejne badanie z wykorzystaniem kwestionariusza 
„trzech kolumn”, w którym respondent określa minimalny poziom usług, pożądany 
poziom usług oraz postrzeganie dostarczanych usług.

Dodatkowo warto bardziej szczegółowo przeanalizować wyniki uzyskane dla róż
nych prób w WSB-NLU. Zdecydowanie we wszystkich grupach danych zasoby są tym 
najistotniejszym kryterium oceny jakości usług. Dla danych WSB Fuli najwyższą lukę 
odnotowano dla pytania 24 Podstawowe materiały, których potrzebuje są w odpowied
niej ilości -  luka 1.504, dla wypożyczalni luka 1.868, dla czytelni luka 1.268. Tak wysokie 
luki świadczą o dużej rozbieżności między oczekiwaniami a stanem faktycznym w tym 
zakresie. Najwyższa luka występuje dla danych wypożyczalni i ma to praktyczne uza
sadnienie. Liczba podstawowych podręczników jest ciągle zbyt mała w stosunku do 
oczekiwań. Dla użytkowników z pewnością optymalnym w tym zaki'esie byłby prze
licznik 1:1 (książka : student) w odniesieniu do najbardziej poszukiwanych lektur.

Poprawa tego stanu nie jest prosta z kilku powodów. Po pierwsze obecnie już 
niewiele bibliotek gromadzi literaturę wieloegzemplarzową w ilościach kilkudzie
sięciu lub kilkuset pozycji. Wiąże się to z dużymi kosztami, a ponadto informacje 
szybko się dezaktualizują i wychodzą nowe publikacje, zmienione, uzupełnione, 
poprawione. Szczególnie dotyczy to np. informatyki, rachunkowości. Z tego powo
du biblioteki podchodzą ostrożnie do zakupów wieloegzemplarzowych. Sytuację 
w tym zakresie w bibliotece WSB-NLU próbuje się poprawić poprzez zwiększone 
zakupy dla czytelni (od 2 do 5 egz. w zależności od zapotrzebowania na daną publi
kacje). Powoduje to jednak w konsekwencji większe obciążenie czytelni, a poziom 
zadowolenia użytkowników prawdopodobnie niewiele się w tym względzie popra
wia. Ponadto, mniej egzemplarzy jednego tytułu oznacza większy wybór tytułów, 
ponieważ stojąc przed dylematem jak efektywnie podzielić środki finansowe, skła
niam się raczej w kierunku opcji bogatszej oferty kosztem ilości egzemplarzy. To 
pozwala zabezpieczyć szeroką ofertę publikacji polskich i zagranicznych.

Biblioteki wyższych szkół niepaństwowy cli, w tym też biblioteka WSB-NLU mają 
braki w zakresie literatury wydanej przed 1990 r. Jeśli nie ukazały się wznowienia to 
zdobycie niektórych publikacji jest praktycznie niemożliwe. Korzysta się z syste
mu wypożyczeń międzybibliotecznych, często czas oczekiwania na publikacje to okres 
kilku miesięcy. Użytkownika jednak nie interesują przyczyny obiektywne ale rezul
tat, jakim jest brak potrzebnej mu publikacji. Pewnym rozwiązaniem mogłaby być 
digitalizacja np. podręczników, których brak na rynku wydawniczym i umieszcza
nie ich w sieci lokalnej. Takie rozwiązania są już w Polsce znane. Biblioteka Główna 
AGH udostępnia w wersji elektronicznej kilkanaście nie wznawianych od dawna przez 
wydawców podręczników^®. WSB-NLU dla swoich studentów również przygotowała 
i wydała kilka własnych wydawnictw w wersji elektronicznej, ale nie stanowi to roz
wiązania dla wszystkich dziedzin, przedmiotów.

Uważam, że ważne jest w tym względzie, jasne określenie możliwości biblioteki 
w zakresie gromadzenia materiałów i publiczne poinformowanie użytkowników o tej 
polityce. Oczekiwania studentów szkół niepaństwowych z uwagi na odpłatną formę 
kształcenia są wysokie i nie zawsze realne. Często bibliotekarze spotykają się z ko
mentarzem, że skoro student płaci to powinien mieć do dyspozycji wszystkie mate



riały potrzebne w procesie kształcenia. Taką potencjalną możliwość skorzystania 
z materiałów należy bezwzględnie zapewnić, nie oznacza to jednak, że każdy otrzyma 
komplet podręczników niezbędnych na każdym poziomie kształcenia. Dialog z użyt
kownikami prowadzony np. na forum dyskusyjnym w sieci Intranetu WSB-NLU, czy 
na łamacłi czasopisma studenckiego pomaga uświadomić użytkownikom, co biblio
teka jest w stanie zapewnić a czego nie. Wprowadzenie pewnych standardów (za
sobności, kompletności, wpływów rocznych do księgozbioru) wydaje się być rów
nież celowe.

Ważny jest też sprawny i niezawodny system rezerwacji, który umożliwiałby real
ne określenie czasu dostępu do materiałów. Biblioteka WSB-NLU w okresie prowa
dzenia badań była na etapie prac przygotowawczych do wdrożenia takiego systemu 
i planowaliśmy jego uruchomienie od nowego roku akademickiego 2003/2004. To 
ostatni etap wdrażania kompleksowego systemu zarządzania biblioteką PROLIB. 
Jak powiodły się te plany i związane z nimi oczekiwania zarówno użytkowników, jak 
i bibliotekarzy omówię w zakończeniu książki.

Analizując wszystkie grupy danych biblioteki WSB-NLU, zauważymy, że dla kil
ku stwierdzeń użytych w kwestionariuszu występują szczególnie duże luki. Tak jest 
w przypadku pytania 36 „Można skorzystać z kserokopiarki”. Dla danych WSB-NLU 
Fuli jest to luka -L491, dla czytelni -L474 a dla wypożyczalni -L847. Oznacza to, że 
niezależnie od typu kwestionariusza, agendy usługowej, dane ujawniają znaczne zróż
nicowanie między oczekiwaniami a percepcją. W czasie przeprowadzania badania 
biblioteka WSB-NLU w Nowym Sączu nie dysponowała sprzętem do kopiowania 
dokumentów. Użytkownicy wypożyczali materiały i korzystali z usług punktów kse
rograficznych na terenie uczelni. Jednak system ten nastręczał wiele problemów, 
ponieważ nie wszyscy użytkownicy zwracali materiały do czytelni w wyznaczonym 
terminie, co powodowało niezadowolenie innych użytkowników.

Dla danych WSB-NLU czytelnie, dużą lukę odnotowano przy stwierdzeniu: „W bi
bliotece można znaleźć wolne miejsce i stolik” -L096. W czasie, kiedy przeprowa
dzano badania warunki, którymi dysponowały czytelnie nie należały do najlepszych. 
Często i nie tylko w czasie sesji egzaminacyjnej brakowało wolnycli miejsc w czytel
niach.

WYMIAR konkretyzacja (odnoszący się do atrybutów materialnych) zdaje się 
być obszarem, gdzie najłatwiej spełnić czy nawet przewyższać oczekiwania. Wyniki 
dla WSB-NLU przyniosły inne rezultaty. Dla danych Fuli p-wartość (0.041) sygnali
zuje istotne zróżnicowanie, podobnie dla danych WSB-NLU wypożyczalnia (0.068) 
i WSB-WSB czytelnie (0.068). Wielkość luki dla całego WYMIARU nie jest wyso
ka, ale w obrębie poszczególnych pytań możemy zaobserwować duże rozbieżności. 
Dla wszystkich grup danych, niezgodność między oczekiwaniami a percepcją doty
czy głównie sprawnego i nowoczesnego sprzętu komputerowego. Sytuacja ta uległa 
poprawie, o czym w dalszej części pracy.

W tym WYMIARZE odnotowano też stwierdzenia, gdzie oczekiwania użytkow
ników są spełniane. Dotyczy to dobrego oznakowania, prawidłowego układu ksią
żek na półkach, dobrego stanu fizycznego materiałów bibliotecznych.

Fachowość jest też „obszarem”, w którym wypełnione zostały oczekiwania re
spondentów. Tu można wykazać spełnienie, przekraczanie oczekiwań odnośnie do 
postaw i zachowania pracowników. Pracownicy są zawsze kulturalni, grzeczni, przy
jaźni i pomocni.



w  WYMIARZE szybka reakcja jedno stwierdzenie wykazuje największą lukę we 
wszystkich grupach danych. Jest to pytanie 17 „Biblioteka zawiadamia indywidual
nie, że zamówione materiały są już dostępne” (luki -0.466, 0.540, 0.820). Ponownie 
odwołując się do praktyki można stwierdzić, że wynik taki nie jest zaskoczeniem. 
Biblioteka zawiadamia e-mailem pracowników naukowo-dydaktycznych o dostępno
ści materiałów. Studenci informowani są indywidualnie o dostępności zamówionych 
materiałów w systemie wypożyczeń bibliotecznych. Nie stosuje się indywidualnego 
powiadamiania na zapotrzebowanie bieżące. Wprowadzenie systemu rezerwacji po
winno w znacznym stopniu poprawić sytuację w tym względzie.

W WYMIARZE format nie odnotowano większych luk a nawet grupa danych 
WSB-NLU czytelnie wykazuje przewyższanie oczekiwań w tym zakresie. Respon
denci zdają się doceniać możliwości korzystania z różnych form materiałów infor
macyjnych (tradycyjne i elektroniczne). Biblioteka WSB-NLU przeznacza znaczne 
środki finansowe na prenumeratę elektronicznych baz danych. Są to bazy czaso
pism zagranicznych (pełnotekstowe), bazy faktograficzne, bibliograficzno-abstrak- 
towe. Część baz udostępniana jest w sieci lokalnej, co sprawia że dokumenty mogą 
trafić na biurko użytkownika bez potrzeby odwiedzania biblioteki. Z wielu bardzo 
cennych baz mogą użytkownicy skorzystać z dowolnej lokalizacji po zalogowaniu 
się do sieci uczelni. Zakres wykorzystania zasobów elektronicznych jest w mojej 
ocenie ciągle nieadekwatny do środków przeznaczanych na ich zakup. Wspólnie ze 
środowiskiem naukowym uczelni podjęte zostaną decyzje o rezygnacji z niektórych 
zasobów elektronicznych, celem wykorzystania środków finansowych w sposób 
bardziej efektywny.

5.5.2. Intenqe zachowań -  korelacja pytania 54 z pytaniami 55-60

Spodziewałam się uzyskać potwierdzenie hipotezy, że pozytywne doświadczenia 
z usługami bibliotecznymi będą wpływać na pozytywne skłonności użytkowników, 
takie jak przekazywanie pozytywnej opinii o łiibliotece, częstsze odwiedziny. Nega
tywne doświadczenia będą przynosić odwrotne zachowania, a więc skłonność do 
składania skarg, nieprzychylne opinie przekazywane innym, rzadsze odwiedziny. 
W części III kwestionariusza (Aneks 6, ankieta -  część III), zapytano responden
tów czy podczas korzystania z biblioteki napotkali na problemy a jeśli tak, czy pro
blemy te zostały pozytywnie dla użytkownika rozwiązane. Następnie poproszono o 
określenie, w oparciu o doświadczenia z usługami dostarczanymi przez bibliotekę, 
stopnia w jakim respondenci są skłonni:

-  przekazać pozytywną opinię o bibliotece innym,
-  złożyć skargę do kierownictwa biblioteki lub władz szkoły,
-  zachęcać innych do korzystania z biblioteki,
-  poskarżyć się kolegom, że mieli problemy,
-  odwiedzać bibliotekę rzadziej.

Zbadano korelację odpowiedzi na pytanie 54 z pytaniami 55-60 ze współczynni
kiem korelacji R>0,7. Niestety, w żadnym przypadku nie wystąpiły wystarczająco 
wysokie korelacje z pytaniem 54.

Nie przesądza to według mnie o istnieniu takiego związku, choć jego ustalenie nie 
jest proste. Obserwacje codziennej praktyki, raczej potwierdzają, że użytkownicy zacho
wują postawy neutralne. Na przykład, kiedy na forum dyskusyjnym mała grupa (5 -7



studentów) rozpoczyna dyskusję na temat biblioteki, albo jednego incydentu związa
nego z usługami to rzadko w dyskusję włączają się użytkownicy „zaprzyjaźnieni” z bi
blioteką, choć w rozmowach z pracownikami stają po stronie biblioteki. Równocześnie 
zaobserwowano, że wystąpienie na forum dyskusyjnym studentów (choć sporadyczne) 
w obronie słuszności postawy pracowników, polityki biblioteki, powoduje zamkniecie 
dyskusji i zdaje się lepiej przemawiać, uzasadniać słuszność niż oficjalne wyjaśnienia 
ze strony biblioteki. Argumenty użytkowników do użytkowników trafiają lepiej. Taka 
obserwacja sugeruje, że należy prowadzić dialog z użytkownikami na różnych pozio
mach i z wykorzystaniem różnych metod. Włączanie studentów do prac bibliotecz
nych, współpraca z organizacjami studenckimi na pewno sprzyja budowaniu pozytyw
nej atmosfery wokół biblioteki.

5.6. PODSUMOWANIE

Najistotniejszym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest stwierdzenie dia
gnostycznej przydatności rozszerzonego przeze mnie instrumentu. Uzupełnienie 
instrumentu o ważne „obszary” jakości usług bibliotecznych zwiększa jego wartość 
diagnostyczną i praktyczną, ponieważ pozwala wykrywać a następnie dokonywać 
poprawy jakości usług w zakresach najbardziej tego ^magającycłi.

Wykazanie klasycznych luk w obrębie WYMIARÓW nie jest wystarczające, po
nieważ luka może być mała a w obrębie WYMIARU jakiś szczególny aspekt usług 
wymaga poprawy. Dlatego bardziej efektywne jest określanie rozbieżności między 
oczekiwaniami a percepcją z zastosowaniem testu Kruskala-Wallisa, który jest efek
tywnym testem badania zróżnicowania rozkładów dla danych wyrażonych w skali 
porządkowej. Stąd p-wartość może służyć jako czynnik porządkujący ważność po
szczególnych WYMIARÓW zamiast klasycznej luki. P-wartość pozwala też na roz
poznanie zróżnicowania w obrębie WYMIARU i wychwycenia wszystkich aspektów 
jakości usług wymagających poprawy (zob. Aneks 14).

Badanie potwierdza również, że liczba WYMIAI^Ó W związana jest z rodzajem i kon
tekstem usługi. Biorąc pod uwagę tylko WYMIARY zaproponowane w metodzie SE- 
RVQUAL otrzymano wyniki bardzo zbliżone do innych uzyskanych z zastosowaniem 
tego modelu, jednak szeregując WYMIARY SERVQUAL i „obszary” dodane z zasto
sowaniem p-wartości otrzymujemy inną ich kolejność. Wśród 5 najważniejszych WY
MIARÓW wykazanych dla danych Fuli (całe гп]пе.\у)'. zasoby, niezawodność i szybka 
reakcja występują we wszystkich danych, choć zajmują różne miejsca. Zasoby dla 
wszystkich danych zajmują pierwsze miejsce i są niezaprzeczalnie podstawowym 
kryterium jakości usług bibliotecznych.

Przy budowie instrumentu pomiaru możliwe i wskazane w obrębie WYMIARÓW 
jakości usług jest ujęcie pytań, które są istotne w danym środowisku lub dla kon
kretnej grupy klientów. Na przykład WYMIAR zasoby тот  dotyczyć oczekiwań 
i oceny przydatności zasobów (tradycyjnych i elektronicznych) oferowanych przez 
bibliotekę dla określonej grupy klientów np. studentów MBA. Podobnie, pozostałe 
WYMIARY powinny być wypełnione treścią adekwatną do uwarunkowań lokalnych.

Kolejnym wnioskiem nasuwającym się w związku z eksperymentalnym podej
ściem wykorzystania w badaniu różnych kwestionariuszy i doboru różnych prób 
jest potwierdzenie zasadności użycia ankiety jednoczęściowej, w której zestawiamy



odpowiedzi jednego respondenta dotyczące ważności cech usług (oczekiwań) z jego 
percepcją usług. Sam pomiar percepcji jest możliwy i stosowany, ale niewystarczają
cy do prawidłowej interpretacji wyników, ponieważ nie mamy punktu odniesienia. 
Wykorzystanie dwóch rodzajów kwestionariusza oraz dwóch różnych prób nie ze
zwala na wykazanie luk, ponieważ zatracony zostaje bezpośredni związek między 
oczekiwaniami a percepcją danego respondenta. Różnice uśredniają się a respon
dent traci możliwość indywidualnego ustosunkowania się do poszczególnych aspek
tów usług na dwóch płaszczyznach, oczekiwań i percepcji.
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Procentowy rozkład klientów dla klas DZK: Poznań =[878,3278,150], [ 20.3902, 76.1263,3.48351]; 
Warszawa = [1368,4043,200], [24.3807, 72.0549, 3.56443]; WSB=[1296, 800, 174], [57.0925, 35.2423, 
7.6652 ]; WSB LMK =[1757,339,174], [77.4009, 14.9339, 7.6652]. Dla ankiet całych Fuli rozkład jest 
następujący: Poznań fuli [19, 51,6], [15,58, 3] [ chi-kwadrat ®5.84988, OneSidedPValue ® 0.0536678 ]; 
Warszawa fuli [ 20,39,5], [16,46,2][ chi-kwadrat ® 5.5767, OneSidedPValue® 0.0615226 ]; WSB fuli 
klasa DZK [27,28,7], [35,22,5 ][ chi-kwadrat ® 4.78593, OneSidedPValue® 0.0913582 ], WSB fuli 
klasa LMK [40,15,7], [48,9,5 ][ chi-kwadrat ® 5.95242, OneSidedPValue® 0.0509857 ].

Test zgodności dla ankiet jednoczęściowych : Poznań klasy DZK [Gez 24,54,5], [Per 21, 48, 5] [ 
chi-kwadrat ® 1.04167, OneSidedPValue® 0.405975 ]; W SBc^elnie klasy DZK [Ocz 63, 30,3], [Per 
63. 22. 6][ chi-kwadrat ® 5.133333, OneSidedPValue® 0.0767911 ]; WSBczytelnie klasy LMK [Ocz 
74.19.3]. [Per 64. 21. 6 ] [chi-kwadrat ® 4.56188, OneSidedPValue® 0.102188 ]; WSBwyp, klasy DZK 
[Ocz 49,14,1], [Per 52,16,3] [ chi-kwadrat ® 4.46939, OneSidedPValue® 0.1070025 ]; WSBwyp, klasy 
LMK [ Ocz 52, 11,1], [Per 53,15.3];[ chi-kwadrat ® 5.47378, OneSidedPValue® 0.0647716].

“ P-wartość jest to graniczny poziom istotności yo, przy czym Zo=Z kryt, oraz powyżej którego 
możemy odrzucić hipotezę zerową Ho na korzyść hipotezy alternatywnej HI. W: Jabłoński, T.F. 
(2001). Statystyka w biznesie. Wykład dla studentów SUM. Podręcznik na CD-ROM-ie. Nowy Sącz: 
WSB-NLU

W ankiecie nie występuje fizycznie pytanie 54. ale część III ankiety została zakodowana i jest 
analizowana jako kolejne pytanie, a opcje odpowiedzi otrzymały liczby 55-60.
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Rozdział 6

BADANE В1ВЫ0ТЕЮ W 2004 ROKU

Władze uczelni i kierownictwo badanych bibliotek od samego początku uczyniło 
klienta/użytkownika biblioteki centralnym punktem zainteresowania. Założyciel 
i rektor WSB-NLU w Nowym Sączu jako jeden z istotnych czynników sukcesu 
uczelni upatruje właśnie w „...atmosferze sprzyjającej nawiązywaniu więzi pracow
ników ze studentami” gdzie student traktowany jest na zasadach partnerskich.
K. Pawłowski w książce poświęconej społeczeństwu wiedzy, pisze iż Podstawą
i głównym elementem kultury organizacyjnej WSB-NLU jest założenie, że szkoła 
istnieje, działa i rozwija się dla studentów, wraz ze studentami i dzięki studentom. 
Wszystkie decyzje strategiczne, nawet rozwój naukowy nauczycieli akademickich, 
dorobek naukowy szkoły, są podporządkowane naczelnemu celowi, jakim jest stwo
rzenie najlepszych możliwych warunków studiowania, a także wszechstronnego 
rozwoju studentów”*.

Nie dziwi zatem fakt, że dla każdej z badanych bibliotek kilka lat działalności 
oznacza ciągłą poprawę z myślą głównie o studentach, pracownikach naukowych 
i dydaktycznych. Biblioteki osiągnęły pewien poziom stabilizacji, tj. odpowiednią 
infrastrukturę (lokal, wyposażenie, nowoczesny sprzęt), dobrze przygotowaną ka
drę, zasoby zaspokajające, może nie wszystkie, ale najważniejsze potrzeby. Wpro
wadzono też mechanizmy kontroli jakości (kontrola relacji pomiędzy personelem 
a klientem, elektroniczny system skarg i sugestii, forum dyskusyjne w sieci Intra
netu, badanie potrzeb w punktach obsługi, kontakty z kadrą dydaktyczną celem mak
symalnego dopasowania zasobów do potrzeb, badania oczekiwań i percepcji użyt
kowników). Oczywiście istnieje jeszcze wiele obszarów wymagających usprawnień, 
czego przykładem są wyniki badań, w których użytkownicy określili główne powo
dy swego niezadowolenia (zbyt mało podręczników, brak sprzętu do kopiowania, 
sprzętu komputerowego, niesprawny system rezerwacji materiałów). Po przepro
wadzonym badaniu każda z bibliotek musiała zadecydować o priorytetach działań 
naprawczych. Ważne jest jednak, że użjrtkownicy poza wykazaniem różnych braków 
(wymagających poprawy) zauważali też atrybuty związane z postawą i kompeten
cjami personelu i oceniali je pozytywnie. Potwierdza się wówczas wysoka kultura 
organizacji, gdzie koncepcja jakości oznacza prawdziwą orientację na klienta oraz 
odpowiedzialność każdej osoby za jakość pracy w jej obszarze i wkład w jakość 
całej organizacji.



6.1. ZMIANY I ULEPSZENIA

Uzyskane wyniki badań bibliotek w Poznaniu i Warszawie wykazywały słabe punk
ty, które planowano w najbliższym czasie poprawić. Dla biblioteki w Poznaniu najwyż
szą lukę odnotowano w WYMIARZE: zasoby, podobnie jak i w pozostałych bibliote
kach. Bardziej szczegółowa analiza pozwoliła również wykazać, że użytkownicy mają 
dużo zastrzeżeń do sprzętu komputerowego (jego niezawodności, szybkości, dostęp
ności) oraz dostępu do zasobów elektronicznych. Dla biblioteki w Warszawie duże 
luki wystąpiły w WYMIARZE: format i szybka reakcja. Od momentu przeprowadze
nia badań w bibliotekach tych podjęto działania naprawcze w obszarach tego wymaga
jących.

W bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej znacznie wzbogacona została oferta źródeł 
informacji. Do końca 2003 r. przybyło ponad 9740 woluminów. Zasoby wzbogacone 
zostały o źródła elektroniczne, w tym: Profesjonalny Serwis Informacji PROINFO 
(Serwis Human Resources, Polska Bibliografia Prawnicza, Profesjonalny Serwis Po
datkowy) . Pracownicy podejmowali wiele nowych, ciekawych inicjatyw (organizowali 
konferencje, podjęli szerszą współpracę z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu, na
wiązali współpracę z Biblioteką Kongresu (wykazy literatury i dary z wybranych 
dziedzin wiedzy)^. Przybyło nowych stanowisk komputerowych (obecnie 33 stanowi
ska).

W bibliotece Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości skala zmian była 
jeszcze większa. W grudniu 2003 r. oddano do użytku nową bibliotekę o powierzchni 
przekraczającej 1000 m̂ . Pomieszczenia biblioteki zostały zabezpieczone systemem 
elektronicznym. Zasoby znacznie się powiększyły. Przybyło 19 tys. woluminów, zwięk
szono prenumeratę czasopism. Znacznie też wzbogacono źródła elektroniczne. Poza 
bazą PRO QUEST (do której dostęp online mają wszystkie badane biblioteki) użytkow
nicy mogą korzystać z bazy EBSCO i ISI Emerging Markets. Zwiększono liczbę etatów 
w bibliotece (obecnie 10 osób). W nowym budynku biblioteki wyodrębniono pomiesz
czenia do pracy indywidualnej i grupowej, salę internetową, informatorium i in.l

Zastosowanie tej metody w bibliotece WSB-NLU pozwoliło na głębsze zdiagno- 
zowanie systemu oraz umożliwiło istotną poprawę jakości usług bibliotecznych. 
Projekt budowy nowych obiektów bibliotecznych przeciągał się w czasie z powodu 
różnych priorytetów. Rozbieżności między oczekiwaniami a percepcją jakości ofero
wanych usług pomogło w pewnym stopniu przyśpieszyć realizację drugiej części 
projektu, a mianowicie oddanie do użytlm nowoczesnej wypożyczalni (wrzesień 2002). 
Badanie pozwoliło też lepiej uzasadnić celowość wyposażenia biblioteki w dodatko
wy sprzęt komputerowy (24 komputery) i reprograficzny (kopiarki i drukarki la
serowe).

Od momentu przeprowadzenia badania sytuacja biblioteki WSB-NLU w Nowym 
Sączu uległa radykalnej poprawie. Można te zamiany określić „skokiem jakościo
wym”. Obecnie biblioteka dysponuje nowoczesnym, dwupoziomowym kompleksem 
czytelń, w skład których wchodzą: czytelnia naukowa, elektroniczna i czasopism. Czy
telnie zajmują powierzchnię 400 m̂ , pomieszczenia są klimatyzowane, wyposażone 
w funkcjonalne, estetyczne meble i sprzęt komputerowy. Użytkownicy mają do dys
pozycji 120 miejsc. Zapewniono w czytelniach wolny dostęp do wszystkich zgroma
dzonych materiałów. Pomieszczenia i zasoby zabezpieczone są elektronicznym sys
temem (3M). Biblioteka ma również do dyspozycji dwa magazyny zblokowane na 
ok. 80 tys. woluminów. Łączna powierzchnia biblioteki to 750 m^



w  nowych czytelniach zaobserwowano czterokrotnie wyższą liczbę odwiedzin 
w porównaniu do poprzedniego okresu. Mimo dobrych warunków, zdarzają się 
czasem okresy, kiedy w czytelniach brak wolnych miejsc. Usytuowanie czytelni 
w centralnym miejscu uczelni powoduje, że studenci „wpadają” kilka razy dziennie 
np. w przerwach między zajęciami. Można jednak stwierdzić, że dwie największe 
luki między oczekiwaniami a percepcją jakości usług w bibliotece WSB-NLU znacz
nie zredukowano. Badania przeprowadzone przez Zakład Marketingu WSB-NLU 
na próbie 304 osób w 2002 i 2003 r. wykazały, że użytkownicy doceniają znaczną 
poprawę warunków funkcjonowania biblioteki. Czytelnia została oceniona na 4,5 
w skali 5-punktowej, a pracownicy uzyskali najwyższą ocenę (4,4) wśród całej za
trudnionej kadry uczelni'*. Biblioteka WSB-NLU została też pozytywnie oceniona 
przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

W nowej wypożyczalni, uruchomionej w roku akademickim 2002/2003, wdrożono 
elektroniczny system wypożyczeń, co znacznie przyspieszyło cały proces rejestracji 
i udostępnienia materiałów bibliotecznych. Zastosowano też bardziej skuteczną meto
dę powiadamiania użytkowników o polityce gromadzenia zasobów i zobowiązaniach bi
blioteki co do jakości świadczonych usług. Od dwóch lat dyrektor biblioteki spotyka się 
z nowymi studentami w czasie inauguracji roku akademickiego. Podczas tego spotkania 
studenci otrzymują podstawowe informacje o bibliotece oraz wyjaśnienie, jakie oczeki
wania biblioteka może spełnić a jakich nie. Ponadto, od samego początku informowani 
są o swoich prawach, osobach do kontaktu, możliwości składania sugestii i skarg. 
W 2004 r. wdrożono też elektroniczny system rezerwacji i powiadamiania użytkowni
ków, zamykając ostatni etap budowy systemu biblioteczno-informacyjnego.

Zasoby biblioteki WSB-NLU powiększane są systematycznie z uwzględnieniem 
najnowszej literatury naukowej w języku angielskim. Nabytki te są bardzo kosztow
ne (cena jednej pozycji sięga od 30 do 150 euro) i znacznie obciążają budżet bibliote
ki, podobnie jak prenumerata czasopism zagranicznych i elektronicznych baz danych. 
Wpływ roczny literatury zagranicznej to ok. 15% zakupionych woluminów.

Bardzo silną stroną technologii informatycznej jest współpraca z Biblioteką Na- 
tional-Louis University, dzięki której użytkownicy biblioteki sądeckiej mają dostęp 
do światowych zasobów informacyjnych (m.in. bazy EBSCO, ERIC, Harvard Busi
ness Review)'’. Ponadto udział biblioteki WSB-NLU w Konsorcjum Polskich Biblio
tek Ekonomicznych pozwala na współpracę z ważniejszymi polskimi bibliotekami 
naukowymi (Biblioteki AE Kraków, Katowice, SGH Warszawa, Politechnika War
szawa i in.) i wspólne korzystanie (oraz dzielenie kosztów) ze znakomitych baz, jak 
np. PROQUEST czy też promocyjnych dostępów do baz takich jak EIU, OECD, 
OXFORD, ISI Emerging Markets, EMERALD i in.

Zmieniono stronę WWW biblioteki i znacznie rozszerzono serwis wirtualny 
uwzględniając sugestie i potrzeby własnych użytkowników. Stworzono bazę czaso
pism dostępnych w bibliotekach lokalnych i jest ona dostępna w serwisie wirtual
nym biblioteki. Użytkownik może zdalnie sprawdzić, gdzie znajdzie poszukiwane 
czasopismo (biblioteki lokalne nie dysponują katalogami online), odwiedzić daną 
bibliotekę lub zamówić przez macierzystą bibliotekę w ramach wypożyczeń między
bibliotecznych. Rozszerzono też dostępy online do kilku tysięcy czasopism w języku 
angielskim. Można z nich korzystać w całej sieci uczelni bez potrzeby przychodze
nia do biblioteki. Ponadto z wielu baz użytkownicy mogą korzystać z dowolnej loka
lizacji, po zalogowaniu się do sieci Intranetu.

Pracownicy biblioteki włączyli się też w różne formy działalności kulturalnej. 
Wspólnie z Miejskim Biurem Wystaw Artystycznych organizują na terenie uczelni



(raz w miesiąc) wystawy malarstwa, grafiki, fotografii, którym towarzyszą wernisa
że. Na te imprezy zapraszani są studenci i przedstawiciele różnych środowisk lokal
nych. Tą formą działalności zainteresowana jest spora grupa studentów, którzy mają 
własne ciekawe inicjatywy i często udaje się zorganizować wspólne imprezy. Środo
wisko uczelni (studenci, kadra) otrzymuje zaproszenia pocztą elektroniczną, osoby 
z miasta pocztą tradycyjną. Zaproszenia na imprezy i powiadomienia np. o możliwości 
korzystania z promocyjnych dostępów do baz są stałą formą kontaktu z użytkowni
kiem i jak się wydaje, odbieraną z życzliwością (np. użytkownicy przysyłają podzięko
wania przepraszając, że nie mogą wziąć udziału w wernisażu; zadają dodatkowe pyta
nia dotyczące baz; proszą o zakup innej bazy czy instrukcje korzystania itp.). Dla 
osób, które nie mogą brać udziału w wernisażach czy nie mają okazji odwiedzić 
wystawy przygotowujemy wirtualną galerię. Prezentowane są w niej notki biogra
ficzne artystów, galerie obrazów, zapowiedzi kolejnych wystaw. Forma ta spotkała 
się z dużym zainteresowaniem i otrzymujemy drogą elektroniczną wiele sympa
tycznych wypowiedzi na jej temat oraz sugestii, jak rozbudować galerię. Szeroka 
aktywność pracowników biblioteki w środowisku wpływa niewątpliwie na budowa
nie pozytywnego wizerunku biblioteki oraz wzmacnianie więzi z klientami nasze
go systemu bibliotecznego i środowiskiem lokalnym.

6.2. JAKOŚĆ USŁUG W BIBLIOTECE WSB-NLU 
W ŚWIETLE BADANIA Z 2004 ROKU

Pracownicy biblioteki analizują wszystkie konfliktowe sytuacje celem wyelimi
nowania przyczyn ich powstawania. To prawda, że od narzekającego klienta dowia
dujemy się znacznie więcej niż od zadowolonego. Analizy te pozwalają zapobiegać 
w przyszłości przykrym sytuacjom dla użytkowników i bibliotekarzy. Prowadzimy 
też badania poziomu satysfakcji, z których wynika, iż z usług bibliotecznych więk
szość obsługiwanego środowiska (ok. 80%) jest usatysfakcjonowana.

W kwietniu 2004 r. studentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw
stwa UJ przeprowadziła w naszej bibliotece badanie jakości świadczonych usług in
formacyjnych i bibliotecznych w opinii użytkowników. Badaniem zostało objętych 
100  o só Id. Studentka samodzielnie rozdawała ankiety użytkownikom i po ich wypeł
nieniu zbierała, dzięki temu uzyskała 100% zwrotów.

Analiza poniżej zaprezentowana, została sporządzona przeze mnie na podstawie 
wyników badania ankietowego® z własnymi zbiorczymi obliczeniami i interpretacją. 
Częstotliwość korzystania z biblioteki przez badaną grupę była wysoka. Respondenci 
odwiedzający bibliotekę co najmniej raz w tygodniu stanowili 52%, kilka razy w mie
siącu 30%, raz w miesiącu 9%. Świadczy to o dużej aktywności 90% użytkowników, któ
rzy korzystają z różnego rodzaju usług bibliotecznych. Częstotliwość korzystania z bi
blioteki jest istotna przy określaniu poziomu satysfakcji z usług. Jednorazowa wizyta 
czasem może nie satysfakcjonować użytkownika (brak potrzebnej książki, zepsuty 
sprzęt itp.), ale jeśli jest on stałym użytkownikiem to inaczej ocenia incydentalne zda
rzenia i bierze pod uwagę w swych ocenach wcześniejsze doświadczenia z systemem 
bibliotecznym.

Najczęściej respondenci korzystali z książek i czasopism, przy czym responden
ci udzielając odpowiedzi mogli dokonywać wielokrotnych wyborów. Część respon
dentów (17 odpowiedzi) korzystało w bibliotece z informacji zapisanych na różnych



nośnikach ( CD-ROM, dostępy online). Taki wynik właściwie nie jest zaskoczeniem 
i nie oznacza iż respondenci korzystają tylko z form drukowanych. Studenci poszu
kują głównie materiałów drukowanych, a z większości źródeł elektronicznych mogą 
korzystać z dowolnej lokalizacji, bez potrzeby odwiedzania biblioteki. Wniosek ten 
potwierdzają odpowiedzi na pytanie dotyczące preferowanej formy źródeł informa
cji, z których wynika, że 52 % respondentów preferuje formę drukowaną, 48% elek
troniczną i drukowaną w równej mierze.

Tabela 47
Najczęściej używane źródła informacji

Z jakiego rodzaju zbiorów korzystasz najczęściej? Liczba bezwzględna Odsetek

książki 89 89%
czasopisma 45 45%
bazy CD-ROM 3 3%
bazy on-line 14 14%
zbiory audiowizualne 3 3%
Z jakich źródeł elektronicznycłi korzystasz najczęściej?

Arcłiiwum Rzeczpospolitej 40 40%
Arcliiwum Gazety Wyborczej 34 34%
ProQuest 28 28%
Lex 15 15%
Nauki Społeczne 9 9%
EBSCO 7 7%
Gospodarka 4 4%
Inne bazy 8 8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania anliietowego Zawada, A.K. (2004). Jakość usług 
informacyjnych i bibliotecznych biblioteki WSB-NLU w Nowym Sączu. Niepublil<owana praca magistersl<a 
napisana pod Itierunl̂ iem dr. łiab. Wiesława Babiłca. Kraków: UJ.

Studentka prowadząca badania w bibliotece WSB-NLU wydzieliła dwa zakresy 
usług: biblioteczne i informacyjne. Respondenci mogli dokonywać wielokrotnych 
wyborów. Zsumowane wyniki dwóch pytań i różnych wariantów odpowiedzi zapre
zentowano w tab. 48.

Tabela 48
Usługi biblioteczne i informacyjne w bibliotece WSB-NLU w Nowym Sączu

Z jakicłi usług bibliotecznych korzystasz najczęściej? Liczba bezwzględna Odsetek

wypożyczanie 68 68%
udostępnianie prezencyjne 53 53%
wypożyczanie międzybiblioteczne 2 2%
Z jakich usług informacyjnych korzystasz najczęściej?

wirtualny serwis biblioteki 49 49%
informacja telefoniczna 4 4%
informacja elektroniczna (e-mail, skrzynka współpracy z 
biblioteką)

18 18%

strona WWW biblioteki 51 51%

Źródło; Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego Zawada, A.K. (2004). Jakość usług 
informacyjnych i  bibliotecznych biblioteki WSB-NLU w Nowym Sączu. Niepublikowana praca magisterska 
napisana pod kierunkiem dr. hab. Wiesława Babika. Kraków: UJ.



Odpowiedzi na pytanie pierwsze nie wymagają w zasadzie komentarza. Jednak 
dla biblioteki jest ważny sygnał, iż użytkownicy (studenci) nie są w wystarczającym 
stopniu poinformowani o możliwości zamawiania materiałów w systemie międzybi
bliotecznym. Z tej formy korzysta znacznie częściej kadra naukowo-dydaktyczna 
poszukując specjalistycznych materiałów do badań, trudno dostępnych na rynku 
księgarskim.

Faktem jest też, że system wypożyczeń międzybibliotecznych w Polsce nie dzia
ła sprawnie. Czas oczekiwania na materiały trudno określić, a współpraca z niektó
rymi bibliotekami akademickimi w tym zakresie nie układa się najlepiej. Wszystkie 
potrzeby użytkowników staramy się zaspokajać uzupełniając własne zasoby, a jedynie 
rzadkie i niedostępne pozycje zamawiane są w systemie wypożyczeń międzybiblio
tecznych. Sprawiedliwie jednak należy przyznać, że duża grupa bibliotek akademic
kich realizuje szybko i sprawnie nasze zamówienia (biblioteki akademii ekonomicz
nych, SGH, Uniwersytecka w Poznaniu, Toruniu, biblioteki szkół niepaństwowych 
i kilka innych).

Odpowiedzi na pytanie drugie potwierdzają przydatność wirtualnego serwisu 
informacyjnego biblioteki. Strona WWW biblioteki jest nie tylko wizytówką organi
zacji (podstawowe informacje o bibliotece i jej ofercie), lecz zadaniem jej jest kiero
wanie użytkownika do różnych źródeł, pomoc w poruszaniu się po serwisie informa
cyjnym, zachęcenie potencjalnych klientów do skorzystania z oferty, budowanie więzi 
z Wientem-użytkownikiem (skrzynka współpracy, FAQ, adresy e-mailowe osób od
powiedzialnych za różne działy itp.). Pracownicy biblioteki są do dyspozycji użyt
kowników od poniedziałku do niedzieli i mimo nielicznej obsady zawsze prioryte
tem jest użytkownik i jego potrzeby. Nasi użytkownicy wiedzą, że mogą na nas liczyć 
i prawdopodobnie ta pewność i zaufanie wpłynęły na wypowiedzi zamieszczone 
w kolejnej tabeli.

Tabela 49
Sposób pozyskiwania informacji

W jaki sposób poszukujesz potrzebnej informacji? Liczba bezwzględna Odsetek

korzystam z rady pracownika 59 59%
szukam samodzielnie 41 41%
korzystam z katalog OPAC 37 37%
inne 4 4%

Źródło: Opracowanie własne na postawie wyników badania ankietowego Zawada, AK. (2004). /a/rość usług... op. ciL

Ponad połowa badanych respondentów liczy na pomoc bibliotekarza, a pozostali 
samodzielnie przeszukują katalogi i bibliografie. Oczywiście preferowany jest kata
log OPAC. Wymowne i satysfakcjonujące są wyniki badania poziomu satysfakcji. 
Usługi biblioteczne na poziomie dobrym i bardzo dobrym oceniło 92% responden
tów. Usługi informacyjne 87% badanych użytkowników, (tab. 50)

Wyniki uzyskane są zbieżne z badaniami prowadzonymi przez bibliotekę i Katedrę 
Marketingu WSB-NLU. Jakość usbg i poziom satysfakcji nie jest rzeczą niezmienną. 
Zmieniają się potrzeby, oczekiwania, użj^ownicy (co kilka lat przychodzą now studen
ci) i praca nad jakością usług i satysfakcjonowaniem klientów trwa nieustannie. Trzeba 
się bardzo uważnie wsłuchiwać w głosy klientów (te formalne i nieformalne wypowie
dzi, skargi i sugestie) i ciągle na nowo ulepszać, usprawniać, rozszerzać zakres usług, 
budować klimat zaufania do biblioteki i bibliotekarzy Pozytywny wizerunek biblioteki



Poziom satysfakcji ze świadczonych usług

Poziom satysfakcji ze świadczonych przez 
bibliotekę usług bibliotecznych (skala od 1-5)
nie zadowalający - 1 1%
dostateczny- 2 2%
przeciętny- 3 5%
dobry- 4 32 32%
bardzo dobry- 5 60 60%
Poziom satysfakcji ze świadczonych przez 
bibliotekę usług inform acyjnych

nie zadowalający- 1 0%
dostateczny -2 3%
przeciętny- 3 10 10%
dobry - 4 4 1 41%
bardzo dobry- 5 46 46%

Źródło: opracowanie własne na postawę wyników badania ankietowego Zawada, A.K (2004). Jakość usług... op. cit.

zobowązuje do świadczenia usług na wysokim, niezmiennym poziomie, co wymaga 
sporych zabiegów i czasem znacznych środków finansowych (nadążanie za technolo
gią informatyczną, aktualizacja oprogramowania, sprzętu, licencje, serwisy gwaran
cyjne). Jednak „dobra opinia o bibliotece sprzyja szacunkowi społecznemu i sprawia, 
że zatrudnienie w takiej instytucji jest powodem do dumy”̂ .

6.2. ZAKONCZENIE

Poziom jakości usługi bibliotecznej jest wynikiem interakcji zachodzących mię
dzy użytkownikiem a biblioteką. Jakość usług bibliotecznych nie zależy wyłącznie 
od biblioteki: raczej jest funkcją wielu zmiennych, a przede wszystkim usługi ocze
kiwanej (ukształtowanej przez marketing tradycyjny oraz czynniki zewnętrzne), usłu
gi otrzymanej, wymiaru technicznego jakości, wymiaru funkcjonalnego jakości, jak 
również wizerunku biblioteki. Jakość usług bibliotecznych jest postrzegana subiek
tywnie przez indywidualnych użytkowników, dlatego nie może być oceniana tylko 
z perspektywy organizacji (za pomocą obiektywnych wskaźników). Bardziej uza
sadnione jest zatem mówienie o postrzeganej jakości usługi bibliotecznej, która z ko
lei zależy od (jakości) usługi oczekiwanej oraz od Oakości) usługi otrzymanej. Na 
oczekiwania użytkowników ma wpływ wiele czynników, a pierwszym jest zobowią
zanie biblioteki do jakości usług (określenie, co będziemy dostarczać, jak szybko, 
jak dobrze). Złożenie użytkownikom pewnej obietnicy, zwykle za pomocą tradycyj
nych narzędzi marketingowych (promocja, reklama, public relation) stosowanych 
przez biblioteki, ma duży wpływ na oczekiwania klientów i na późniejszą ocenę usług. 
Oczekiwania kształtowanie są też przez wcześniejsze doświadczenia danej osoby 
(interakcje z personelem, trudność w nawigowaniu po systemie, środowisko biblio
teki, znajomość innych bibliotek, umiejętność korzystania itp.), potrzeby osobiste 
Qakie i jak pilne są to potrzeby), informacje przekazywane ustnie (komunikacja for
malna i nieformalna), postrzeganie usług alternatywnych (Internet, profesjonalne



bazy danych). Jakość usługi bibliotecznej jest więc rezultatem tego co użytkownik/ 
klient otrzymuje w wyniku interakcji zachodzących między nim a biblioteką i inny
mi nabywcami lub dostawcami usług, oraz tego, jak interakcje te są odbierane przez 
klienta. Na podstawie interakcji klienci formułują opinie i postawy wobec biblioteki. 
Kiedy zostanie to skonfrontowane z oczekiwaniami klienta względem usługi biblio
tecznej, otrzymujemy postrzeganą jakość usług.

Punktem wyjścia do kształtowania pożądanej jakości obsługi klienta biblioteki 
jest poznanie jego potrzeb, oczekiwań i wymagań. Program zapewniający odpowied
nią jakość obsługi klienta powinien obejmować rozpoznanie i wyliczenie cech usług 
bibliotecznych istotnych dla użytkownika, wyprowadzenie i kontrola standardów świad
czenia usług oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi klientów biblioteki. Ta
kie możliwości zapewnia marketingowa koncepcja jakości usług SERVQUAL, która 
dostosowana do specyfiki biblioteki pozwala na rozpoznanie lokalnych potrzeb i wa
runków oraz wykorzystanie aspektów systemów zarządzania najbardziej odpowied
nich do potrzeb danej biblioteki.

Wprowadzając systemy zapewniania i oceny jakości biblioteki mogą wybrać ist
niejące modele lub wypracować własną metodę. System traktowany jest tu przede 
wszystkim jako źródło informacji o oczekiwaniach, potrzebach. Uzyskiwanie opinii 
klientów metodą ankiet powinno być traktowane jako system oceny dostarczającej 
informacji przede wszystkim kierownictwu biblioteki i bibliotekarzom. Informacja 
o charakterze jakościowym raczej niż ilościowym, uzyskana drogą ankietowania 
klientów powinna być postrzegana jako narzędzie samodoskonalenia, a nie zarzą
dzania instytucją. Przy założeniach wysokiego autentyzmu ocen i wysokiej motywa
cji pracowników do doskonalenia oceny jakości usług miałyby istotny bezpośredni 
wpływ na jakość.

Systematycznie prowadzone badania jalcości usług bibliotecznych, system moni
torowania skarg i procedura ich rozpatrywania może pomóc w utrwaleniu wśród 
kadry dobrego obyczaju patrzenia na siebie oczami klientów, brania pod uwagę ich 
opinii, traktowania ich jak partnerów w wykonywania zadań biblioteki, a w rezulta
cie budowania pozytywnych i trwałych relacji z klientem/użytkownikiem.

Kierownictwo bibliotek powinno być świadome niedoskonałości usług świadczo
nych przez biblioteki oraz korzyści, jakie płyną z wprowadzania systemów jakości 
zarówno wewnętrznych jak zewnętrznych (certyfikaty ISO), dlatego też należy nie
ustannie pracować nad poprawąjakości we wszystkich zakresach. Przydatne w tym 
będą następujące mechanizmy zapewniania jakości i procedur oceny ich skuteczności:
• Cele i zadania bibliotek szkoły wyższej powinny w}фływać ze sformułowanej 

misji (która związana jest z misją uczelni).
• Oferta usługowa powinna być podawana do publicznej wiadomości (realne i wła

ściwe obietnice, które odzwierciedlają aktualnie oferowane usługi, możliwe do 
spełnienia przez organizację).

• Budowa procedury zapewniającej klientom wyrażanie opinii o usługach, biblio
tece itp. (system skarg, opinii, wniosków) i system zwrotny (rozpatrujący te skargi 
i sugestie).

• Systematyczne kontakty między poszczególnymi zakładami dydaktycznymi a bi
blioteką celem maksymalnego dostosowania zasobów do potrzeb środowiska 
obsługiwanego przez bibliotekę.

• Badania rynku celem określenia osobistej filozofii klienta, jego preferencji (np. 
dot. preferowanych form źródeł informacji) i wykorzystanie tych informacji 
w projektowaniu i dostarczaniu usług.



• Przeniesienie odpowiedzialności za jakość na każdego członka personelu (szko
lenie i podnoszenie kompetencji pracowników, polityka jakości organizacji, kul
tura organizacji).

• Siedzenie trendów i zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym (zmiany me
tod nauczania, wykorzystanie nowych technologii, standardy krajowe i między
narodowe, przepisy prawne itp.) celem planowania i dostosowywania działań bi
blioteki do nowych wymagań klientów i organizatorów bibliotek.

Wnioski z badań

Żaden system jakości ani doskonałe narzędzie pomiaru jakości nie są celem sa
mym w sobie. Muszą służyć realnej poprawie jakości. Zaprojektowany przeze mnie 
i użyty instrument pomiaru jakości usług bibliotecznych spełnił swoje zadanie. Roz
szerzenie instrumentu o aspekty specyficzne dla usług bibliotecznych potwierdzi
ło, że lepiej nadaje się on do pomiarów jakości usług bibliotecznych niż tradycyjne 
narzędzie, jakim jest SERVQUAL. Ujęte w instrumencie badawczym cechy usług 
potwierdzają trafność ich wyboru, ponieważ wszystkie grupy danych wykazały 
ważność tych cech. Spodziewałam się, że mogą występować różnice w zależności 
od kategorii użytkowników lub lokalizacji biblioteki, ale wyniki dotyczące ważności 
cech usług (oczekiwań) wykazały minimalne różnice.

Badanie to miało istotne znaczenia na motywację i postawy pracowników, ponie
waż pozwoliło wykazać, że icli wysiłek jest przez użytkowników dostrzegany, choć 
często na co dzień niedoceniany. Równocześnie wyniki pozwoliły zdiagnozować ob
szary, które wymagają radykalnej poprawy. To z kolei pozwoliło na ustalenie prioryte
tów działań. Takim priorytetem dla WSB-NLU była budowa nowoczesnej, funkcjonal
nej biblioteki. Kolejnym wyzwaniem planowanym na rok akademicki 2004/05 jest 
budowa sprawnego elektronicznego systemu rezerwacji materiałów bibliotecznych.

Zastosowanie trzech typów kwestionariuszy potwierdza zasadność użycia ankie
ty jednoczęściowej, w której zestawiamy odpowiedzi jednego respondenta dotyczą
ce ważności cech usług (oczekiwań) z jego percepcją usług. Sam pomiar percepcji 
jest niewystarczający do prawidłowej interpretacji wyników, ponieważ nie mamy 
punktu odniesienia. Wykorzystanie dwóch rodzajów kwestionariusza nie zezwala 
na wykazanie luk, ponieważ zatracony zostaje bezpośredni związek między oczeki
waniami a percepcją danego respondenta. Różnice uśredniają się.

Zaobserwowane zawyżanie oczekiwań (ważności cech usług) w ankietach całych 
w stosunku do oczekiwań z anldet jednoczęściowych jest ciekawą obserwacją, ale 
wymagającą bardziej precyzyjnych pomiarów. Musielibyśmy zastosować ekspery
ment badawczy w warunkach niemal klinicznych, tzn. porównywać odpowiedzi na 
całą ankietę jednego respondenta oraz ponowić badanie z zastosowaniem ankiety 
dwuczęściowej w stosunku do tej samej osoby. Badanie nie jest proste, ponieważ 
może nastąpić zmiana oczekiwań danego respondenta w czasie.

Pomimo zastosowania trzech różnych prób nie stwierdzono znacznego zróżni
cowania ważności czynników usług, co może wskazywać na pewną grupę czynni
ków uniwersalnych, których znaczenie wykazują wszystkie grupy danych. Dla usług 
bibliotecznych są to cechy związane z następującymi WYMIARAMI: zasoby, szybka 
reakcja, niezawodność. Pozostałe WYMIARY wydają się również mieć znaczenie, 
ale dla różnych prób występują w różnej kolejności. Może to sugerować, że istnieją 
też obszary jakości usług, które są specyficzne dla konkretnej biblioteki. Potwier
dzeniem tej sugestii mogą być wypowiedzi respondentów na otwarte pytanie 51,



gdzie mieli oni sposobność wykazania dodatkowych, ważnych aspektów usług. 
Wypowiedzi nie wniosły szczególnie nowych elementów ale uwidoczniły grupy za
gadnień charakterystyczne dla poszczególnych bibliotek. Dla biblioteki w Nowym 
Sączu była to problematyka sprzętu kserograficznego, komputerowego, wolnych 
miejsc w czytelni. Dla biblioteki w Warszawie i Poznaniu dostęp do elektronicznych 
zasobów informacji, zawodność lub brak sprzętu komputerowego itp.

Zastosowanie przeze mnie metody SERVQUAL w dwóch postaciach; klasycz
nej oraz rozbudowanej, pozwoliło na dokonanie porównań z innymi badaniami 
oraz określenie diagnostycznej wartości zbudowanej metody. Metoda rozszerzona 
lepiej nadaje się do badania jakości usług bibliotecznych, ponieważ uwzględnia ce
chy wynikające z ich specyfiki. Zastosowanie w obliczeniach testu Kruskala-Wallisa 
jest również bardziej efektywne niż wyliczanie klasycznych luk. P-wjirtość może 
służyć jako czynnik porządkujący ważność poszczególnych WYMIARÓW, zamiast 
klasycznej luki. Pozwala ponadto ustalać istotne zróżnicowania rozkładów odpowie
dzi dla poszczególnych pytań. Zatem jej wartość diagnostyczna jest większa.

Przeprowadzenie badania jakości usług bibliotecznych ma też inne pozytywne 
znaczenie. Biblioteka wysyła do użytkowników komunikat, że interesuje się ich oce
ną, potrzebami i oczekiwaniami. Wyniki badań powinny więc zostać ogłoszone oraz 
określone działania naprawcze. Pozwoli to na budowę związku z klientami oraz za
pewnienie ich, że mają wpłjrw na usługi i ich jakość. Może się to również przyczynić 
do budowy wizerunku biblioteki zorientowanej w swych działaniach na klienta i je
go potrzeby.

Opracowana na bazie SERVQUAL rozszerzona metoda diagnozy poziomu jako
ści usług bibliotecznych ułatwi w bibliotece wprowadzenie zasad TQM, gdyż po
zwoli skupić się na problemach z jakością oraz wymagań własnego otoczenia. Dane 
pochodzące z tego badania są i będą w przyszłości przydatne zarówno do bieżącej, 
wewnętrznej oceny jakości usług, jak i benchmarkingu wewnętrznego na prze
strzeni dłuższego okresu (monitoring pewnych, najważniejszych aspektów). Uzy
skane wyniki uwzględniane są też w ogólnej ocenie funkcjonowania systemu biblio- 
teczno-informacyjnego, gdzie obok obiektywnych wskaźników występują też oceny 
subiektywne użytkowników systemu.

Przeprowadzone przeze mnie i pracowników biblioteki w Poznaniu badania (1998, 
2000, 2002)) pozwalają na uzyskanie szerszego obrazu funkcjonowania bibliotek 
wyższych szkół niepaństwowych, do niedawna zupełnie nie rozpoznawanych. Nie 
potwierdziło się optymistyczne założenie, że z biegiem czasu sytuacja bibliotek wyż
szych szkół niepaństwowych ulegać będzie radykalnej poprawie (np. z powodu kon
kurencji między uczelniami). Biblioteki te niestety nie nadążają za rozwojem macie
rzystych organizacji. Badania pozwoliły natomiast na określenie tych nielicznych 
bibliotek, które funkcjonują dobrze i dążą do ciągłego doskonalenia. Zastosowanie 
rozszerzonej metody SERVQUAL potwierdza też, że zarówno obiektywne wskaźni
ki funkcjonowania jak i subiektywne odczucia użytkowników należą do ważnych 
elementów oceny jakości funkcjonowania systemów biblioteczno-informacyjnych.

Perspektywy dalszych badań

Identyfikacja podstawowych WYMIARÓW jakości usług bibliotecznych nie jest 
zakończona. Badania prowadzone za pomocą instrumentów takich jak SERVQUAL, 
LibQUAL, czy badania łączące elementy SERVQUAL i podejście lokalne® potwier
dzają ważność niezawodności, szybkiej realicji i fachowości, ale równocześnie



identyfikują inne obszary bardziej istotne dla jakości usług bibliotecznych, jak np. 
bogata kolekcja, wszechobecny dostęp, oddziaływanie usług®.

Moje badania określają ważność różnych cech usług dla użytkowników trzech 
bibliotek i są w zasadzie punktem wyjścia dla lokalnego zdiagnozowania jakości usług 
bibliotecznych z uwzględnieniem subiektywnych odczuć użytkowników. Dalsze ba
dania mogą uwzględniać otrzymane w obecnym badaniu wyniki do porównań:
• Zmian Gub stabilności) w określaniu ważności czynników jakości usług.
• Zmian w percepcji jakości usług (pozytywne, negatywne) i ich przyczyny.
• Oceny ogólnej jakości usług bibliotecznych.

Ważną kwestią jest też relacja jakości usług bibliotecznych i skłonności (inten
cji) klientów do różnych zachowań. W badaniu przeprowadzonym przeze mnie ma
tematycznie nie stwierdzono takiej zależności, ale użycie innego instrumentu ba
dawczego czy innego doboru próby (np. nieużytkowników) w tym celu wydaje się 
być rozwiązaniem, które może przynieść cenne informacje na temat tego związku. 
Istnieje pewna grupa przesłanek wskazujących na prawdopodobieństwo istnienia 
takiej zależności.

W dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej przy analizie problemu 
oczekiwań i percepcji jakości usług klienta istotną kwestią jest również określenie 
percepcji tych oczekiwań przez zarządzających (organizatorów). Metoda SERVQUAL 
podejście to określa jako lukę 1 -  czyli różnicę pomiędzy oczekiwaniami klientów 
a postrzeganiem tych oczekiwań przez zarządzających. Tu możliwe jest badanie 
percepcji pracowników biblioteki lub badanie grupy osób zarządzających uczelnią. 
Możliwą do wykorzystania techniką są wywiady indywidualne (w przypadku ma
łych grup bardziej efektywne).

Ciekawym zagadnieniem, szeroko dyskutowanym w literaturze marketingu, ale 
również w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, jest satysfakcja klienta 
i jej związek z jakością usług. W badaniu, które przeprowadziłam nie uwzględniono 
tego zagadnienia w szerszym ujęciu. Wykazano ocenę ogólną jakości usług biblio
tecznych dokonaną przez respondentów w różnych grupach danych. Obliczyłam 
korelację częstotliwości korzystania z biblioteki i oceny jakości usług, ale wyniki 
nie wykazały istotnego zróżnicowania. Badanie poziomu satysfakcji w momencie 
rozpoczynania korzystania z usług danej biblioteki (np. studenci I roku) i ponowne 
badanie po jakimś okresie korzystania (np. po roku), mogłyby przynieść w tym 
względzie cenne informacje. Częstotliwość korzystania wpływa na znajomość ofer
ty, zdobyte umiejętności użytkownika w poruszaniu się w danym systemie informa- 
cyjno-bibliotecznym oraz doświadczenia (negatywne, pozytywne), a więc i satys
fakcję klientów. Wykazanie tego związku wydaje się możliwe po zaprojektowaniu 
dwóch badań w czasie, na grupie tych samych użytkowników.

Najtrudniejszym badaniem w kontekście jakości usług, jak się wydaje, jest bada
nie wpływu oferowanych usług na użytkownika. Dotyczy to pytania czy zasoby, 
oferowane usługi biblioteki, np. akademickiej, wpłynęły istotnie na przygotowanie 
studentów do kursów, miały wpływ na osiągane wyniki w nauce, przyczyniły się do 
powstawania publikacji, badań, pomogły w pracy zawodowej. Pytania takie jednak 
będą zadawane i biblioteki muszą być przygotowane na udzielenie tych odpowie
dzi. Lepsze zrozumienie problematyki jakości usług i satysfakcji klienta będzie za
pewne pomocne w określeniu tego wpływu.

Zaproponowana problematyka badawcza nie wyczerpuje wszystkich zagadnień 
związanych z jakością usług bibliotecznych, a raczej sygnalizuje kilka aspektów, 
które wyłoniły się w związku z zastosowanym przeze mnie podejściem badawczym.
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A N E K S Y



ANKIETA

Cel: Badanie dotyczy stanu rozwoju bibliotek w wyższych szkołach 
niepaństwowych

Autor ankiety: M. Sidor, masid@wsb-nlu.edu.pl
Wyższa Szkoła Biznesu -  National-Louis University, Nowy Sącz 
33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27 
tel.(018)44 99170

Prosimy o przesłanie wypełnionych ankiet do 16.04.1998 r. (16.04.2000 r.)

I. DANE ANKffiTOWANEJ INSTYTUCJI

Biblioteka Szkoły:
Miejscowość:
Osoba wypełniająca ankietę (imię, nazwisko, stanowisko).

II. LOKALIZACJA BIBLIOTEKI 
(proszą o zakreślenie właściwej odpowiedzi)

П.1. Biblioteka zlokalizowana jest w: 
budynku głównym szkoły 
w samodzielnym budynku w pobliżu 
w dużej odległości od uczelni 
inne (określić gdzie).......................................

□
□
□

II. 2. Powierzchnia zajmowana przez bibliotekę w m̂
do 100 m" □ do 200 m" □ powyżej 200 m̂

II. 3 Czy warunki lokalowe biblioteki można określić jako: 
bardzo dobre □ dobre □ niezbyt dobre □ złe □

Ш. ZBIORY

III. 1. Jakie typy dokumentów biblioteka gromadzi:
książki □  czasopisma □  zbiory specjalne □

III. 2. Jakie formy fizyczne dokumentów gromadzone są przez bibliotekę: 
papierowe maszynopisy □ druki □
mikroformy mikrofilmy □ mikrofisze □
komputerowe CD_ROM □ dyskietki □
audiowizualne taśmy video □  CD □  taśmy magnetof. □

III. 3. Biblioteka przechowuje w swoich zbiorach około:............. tytułów książek ogółem
w tym: tytułów polskich.................. , tytułów zagranicznych............................

mailto:masid@wsb-nlu.edu.pl


III. 4. Biblioteka przechowuje w  swoich zbiorach o k o ło :............... tytułów czasopism
w tym; tytułów polsk ich ....................., tytułów zagranicznych................................
(wymień jakie przykładow o)....................................................................................................

III. 5. Biblioteka przechowuje zbiory audiowizualne w  ilości:

III. 6. Biblioteka posiada...................................baz danych
w  tym o b ce ..................................................................  w łasn e .......................................................

IV. K A T A LO G I

IV. 1. Rodzaje stosowanych w bibliotece katalogów:
autorski □  systematyczny □  tytułowy □  przedmiotowy □
inne (jak ie)................................................................................................................................................

IV. 2. Jaka jest postać katalogu biblioteki:
katalog kartkowy □  komputerowa baza danych* □
inna (jaka)................................................................................................................................................

IV. 3* . W jakim  systemie komputerowym opracowane są zbiory;
SOW A □  M A K  □  PRO LIB □  L IB R A  □  IS IS  □

V. A G E N D Y

V. 1. Jakie agendy istnieją w  bibliotece:
czytelnie □  wypożyczalnia □
czytelnie komputerowe □  pracownie audiowizualne □

V . 2. Jakie usługi świadczy biblioteka;
wypożyczenia □  udostępnienia na miejscu □
wypożyczenia miqdzybiblioteczne □  kserograficzne □

V . 3. Jaką formę udzielania informacji biblioteka stosuje:
bezpośrednie □  telefoniczne □  faxem  □  poczta elektroniczną □

VI. U ŻY T K O W N IC Y

VI. 1. Liczba użytkowników zarejestrowanych w  w ypożyczaln i.............................................

VI. 2. Liczba użytkowników zarejestrowanych w  czytelniach..............................................

VI. 3. Liczba użytkowników zarejestrowanych w  innych agendach...................................

VI. 4 Czy biblioteka obsługuje innych użytkowników (spoza uczelni)
T A K  □  N IE  □
U w a g i:......................................................................................................................................

VU. C Z A S O TW A RC IA  A G EN D  B IB LIO T E C Z N Y C H

VII. 1 . Ile godzin w  tygodniu otwarta jest w ypożyczalnia.................. , czytelnia .

VII. 2. Godziny otwarcia



wypoż^'czalnia czytelnia
od do od do

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

VII. 3. Inne agendy otwarte są w  tygodniu (ilość godzin). 

V in . KAD RA

VIII. I. Liczba pracowników zatradnionych w bibliotece ogółem . 
w tym pełnoetatowych.....................

IX. STRUKTURA W YKSZTAŁCEN IA PRACOWNIKÓW

Liczba
pracowników
ogółem

Wykształcenie 
wyższe kierunkowe

Wyższe
inne

Studia
podyplomowe

Średnie
bibliotekarskie

Średnie
inne

Uwagi

UWAGI

Aneks 2: Kwestionariusz SERVQUAL - Wersja I: (Pomiar Oczekiwań)

Numer Twierdzenie Skala
1 Firma powinna mieć najnowocześniejszy sprzęt 1 2 3 4 5 6 7
2 Otoczenie fizyczne powinno być wizualnie atrakcyjne
3 Pracownicy powinni wyglądać schludnie
4 Wygląd fizyczny powinien być dostosowana do typu usług 

dostarczanych przez firmę
5 Kiedy firma obiecuje coś zrobić w  określonym czasie, 

powinna to zrobić
6 Kiedy klienci mają problemy, firma powiima wykazać 

zrozumienie i wspomagać klienta
7 Firma powinna być niezawodna
8 Powiima dostarczać usług w czasie obiecanym
9 Powiima posiadać dokładne(bezbłędne) dokumenty

10 Nie można oczekiwać aby klient był poinformowany 
0 dokładnym czasie dostarczenia usługi

1 1 Nierealistyczne jest oczekiwanie klientów że pracownicy 
firmy dostarczą niezwłocznie usługi

12 Pracownicy firmy nie zawsze muszą być chętni do niesienia 
pomocy klientom



13 To jest w porządku, jeśli pracownicy są zbyt zajęci aby 
zareagować na prośbę klienta natychmiast

14 Ю 1е^ powinien móc zaufać pracownikom firmy
15 Юient powinien czuć się bezpiecznie podczas transakcji 

dokonywanych przez pracowników tej firmy
16 Pracownicy firmy powinni by grzeczni (uprzejmi)
17 Pracownicy powinni otrzymywać odpowiednią pomoc od 

firmy, aby wykonywać prace dobrze
18 Nie można oczekiwać od firmy, aby poświęcała indywidualną 

uwagę klientom
19 Od pracowników firmy nie można oczekiwać, aby poświęcali 

indywidualną uwagę klientom
20 Nierealistyczne jest oczekiwanie od pracowników furny, aby 

znali potrzeby swoich klientów
21 Nierealistyczne jest oczekiwanie od firmy aby miała na sercu 

najlepszy interes klienta
22 Nie można oczekiwać aby firma miała godziny dogodne dla 

wszystkich klientów

Aneks 3: Kwestionariusz SERVQUAL -  Wersja I (Pomiar percepcji)

Numer Twierdzenie Skala

1 Firma ma najnowocześniejszy sprzęt 1 2 3 4 5 6 7
2 Otoczenie fizyczne jest wizualnie atrakcyjne
3 Pracownicy wyglądają schludnie
4 Wygląd fizyczny jest dostosowany do typu 

dostarczanych przez firmę usług
5 Kiedy firma obiecuje coś zrobić w określonym czasie, 

robi to
6 Kiedy klienci mają jakiś problem, pracownicy firmy są 

sympatyczni i wspomagają go
7 Firma jest niezawodna
8 Firma dostarcza usług w obiecanym czasie
9 Posiada dokładne (bezbłędne) dokumenty

10 Firma nie informuje klienta o dokładnym czasie 
dostarczenia usługi

1 1 Nie otrzymasz niezwłocznej usbgi od pracowników 
firmy

12 Pracownicy firmy nie zawsze są chętni do udzielenia 
ci pomocy

13 Pracownicy są zbyt zajęci aby natychmiast zareagować 
na twoją prośbę

14 Możesz zaufać pracownikom firmy
15 Czujesz się bezpieczny w  transakcjach dokonywanych 

przez pracowników firmy
16 Pracownicy firmy są uprzejmi
17 Pracownicy otrzymują odpowiednią pomoc od firmy 

aby wykonać prace dobrze
18 Firma nie poświęca ci indywiduabiej uwagi



19 Pracownicy firmy nie poświęcają ci indywidualnej 
uwagi

20 Pracownicy firmy znają twoje potrzeby
21 Firma nie ma na sercu twojego najlepszego interesu
22 Firma nie ma godzin dogodnych dla wszystkich 

klientów

Struktura zdań w obu kwestionariuszach różni się określeniami firma „powinna”  oraz ,jest” . Oba 
kwestionariusze zostały ograniczone do 22 zdań, przy czym 16 jest pozytywnych i 6 negatywnych. 
Zdania -  twierdzenia zostały pogrupowane w pięciu obszarach. Konkretyzacji usług odpowiadają 
zdania nr 1-4, niezawodność 5-9, szybkość obsługi 10 -13 , fachowość 14 -17  oraz empatia 18-22

Aneks 4 : Zmodyfikowany Kwestionariusz SERVQUAL

Sekcja Oczekiwań. Instrukcja:
Na podstawie własnych doświadczeń jako klienta firmy... proszę pomyśleć o typie firmy, która
dostarczałaby usługi doskonałej jakości w  zakresie Proszę pomyśleć o firmie, z którą chciałbyś
robić interes. Proszę pokazać zakres do jakiego, jak sądzisz, taka firma będzie posiadać cechy 
scharakteryzowane w każdym zdaniu. Jeśli czujesz, że cecha zupełnie nie jest zasadnicza dla 
doskonałej firmy, jak np. tę, którą miałeś na myśli, zakreśl numer 1. Jeśli czujesz, że cecha jest 
absolutnie zasadnicza dla doskonałej firmy, zakreśli 7. Jeśli Twoje odczucia na ten temat nie są zbyt 
mocne (silne) zakreśl numer pośredni. Nie ma dobrej lub złej odpowiedzi -  nas interesuje numer, 
który naprawdę odzwierciedla Twoje odczucia w  odniesieniu do firmy, która dostarczałaby usług 
doskonałej jakości.

K O N K RETYZA C JA

Doskonała firma będzie posiadać nowocześnie wyglądający sprzęt

Otoczenie fizyczne doskonałej firmy będzie wizualnie atrakcyjne

Pracownicy doskonałej firmy będą mieć schludny wygląd (będą wyglądać schludnie)

Materiały towarzyszące usługom w doskonałej firmie będą wizualnie atrakcyjne

NIEZAWODNOŚĆ

Kiedy doskonała firma przyrzeka coś zrobić w  określonym czasie, zrobi to

bCiedy klienci mają problemy, doskonała firma okaże szczere zainteresowanie w ich rozwiązaniu

Doskonała firma przygotowuje usługi dobrze już za pierwszym razem

Doskonała firma dostarcza usług w czasie obiecanym

Doskonała firma będzie nalegać na bezbłędna dokumenty

REAKCJA

Pracownicy doskonałej firmy będą informować klienta kiedy usługa będzie wykonana 

Pracownicy doskonałej firmy bezzwłocznie zajmują się klientem 

Pracownicy doskonałej firmy zawsze chętnie będą pomagać klientom 

Pracownicy doskonałej firmy nie będą nigdy zbyt zajęci, aby zareagować na prośbę klienta

FACHOWOŚĆ/PEWNOŚĆ

Zachowanie pracowników doskonałej firmy będzie wzbudzać zaufanie klientów 

Klienci doskonałej firmy będą czuć się bezpiecznie w swych transakcjach



Pracownicy doskonałej firmy będą zawsze uprzejmi dla klientów

Pracownicy doskonałej firmy będą posiadać wiedzę aby odpowiedzieć na pytania klientów 

EMPATIA

Doskonała firma będzie traktować klienta indywidualnie

Doskonała firma będzie funkcjonować w czasie dogodnym dla wszystkich swoich klientów 

Doskonała firma będzie miała pracowników, którzy będą poświęcać klientom indywidualna uwagę 

Doskonała firma będzie dbała o najlepszy interes klienta

Pracownicy doskonałej firmy będą rozumieć specyficzne potrzeby swoich klientów 

Sekcja percepcji:

Zdania takie same jak w sekcji oczekiwań, z tym że użyto w zdaniach czasu teraźniejszego i dotyczą 

konkretnej firmy.

Sekcja dodatkowa: Pytania z rozdzieleniem punktów:

Instrukcja;

Poniżej zamieszczono pięć głównych obszarów odnoszących się do usług oferowanych
przez................. Pragniemy poznać jak ważny jest każdy z nich kiedy oceniasz jakość usług..................
Proszę rozdzielić 100 punktów pomiędzy pięć wymiarów zgodnie z tym jak ważny jest dla Ciebie 
każdy z nich, im ważniejszy tym więcej punktów powinien otrzymać. Rozdzielone pimkty nie 
powinny przekroczyć liczby 100.

Lp. Obszar Punkty
1 Wygląd fizyczny sprzętu, mebli, materiałów informacyjnych, 

pracowników
2 Umiejętność przygotowania przez firmę niezawodnych 

i dokładnych usług
3 Chęć dostarczenia pomocy klientowi i szybkiej usługi
4 Wiedza i uprzejmość pracowników oraz ich umiejętność 

wzbudzania zaufania
5 Indywidualna uwaga poświęcona klientom
Ogółem; 100 pkt.

Aneks 5 : Kwestionariusz użyty przez D. Nitecki
Źródło: D. A. Nitecki, Changing the concept and measure of service quality in academic libraries. Journal o f Academic 
Ubrarianship’’ May 1996, Vol.22 Issue 3 s.181-190

SERVQUAL -  Twierdzenia oceniające oczekiwania -  badanie przygotowane dla oddziału 
wypożyczeń międzybibliotecznych

KONKRETYZACJA USŁUG (Tangibles) 
(Twierdzenia od 1 do 4)

1. Doskonały dział wypożyczeń międzybibliotecznych będzie posiadał nowoczesny sprzęt
2. Otoczenie fizyczne w doskonałym dziale będzie wizualnie atrakcyjne
3. Personel w doskonałym dziale będzie wyglądać schludnie (elegancko)
4. Materiały informacyjne związane z usługami działu będą wizualnie atrakcyjne



NIEZAW ODNOŚĆ (Reliability)
(Twierdzenia od 5 do 9)

5. Kiedy pracownicy doskonałego działu przyrzekną coś zrobić w obiecanym czasie, to 
zrobią to

6. Kiedy użytkownik ma problem, pracownicy doskonałego działu wykażą szczere zainteresowanie, 
aby problem rozwiązać

7. Doskonały dział przygotowuje usbgą dobrze za pierwszym razem
8. Doskonały dział dostarczy usługę w  czasie, w którym obiecano to zrobić
9. Doskonały dział będzie dbać o bezbłędność dostarczanycli informacji

R E A K C JA  N A PO TR ZEBY (Responsiveness)
(Twierdzenia od 10  do 13 )
10. Personel w doskonałym dziale poinformuje użytkownika kiedy usługa zostanie zrealizowana
1 1 .  Personel w  doskonałym dziale będzie obsługiwał użytkownika bezzwłocznie
12 . Personel w  doskonałym dziale będzie zawsze cłiętny w  niesieniu pomocy użytkownikom
13 . Personel nie będzie nigdy zbyt zajęty, aby odpowiedzieć na pytanie użytkownika

FACHOW OŚĆ, PEW NOŚĆ (Assurance)
(Twierdzenia od 14  do 17)

14. Zachowanie personelu w doskonałym dziale będzie budziło zaufanie użytkowników
15 . Użytkownicy doskonałego działu będą czuć się bezpiecznie w transakcjach międzybibliotecznych
16. Personel w doskonałym dziale będzie zawsze kulturalny, grzeczny wobec użytkowników
17 . Personel doskonałego działu będzie posiadać odpowiednia wiedzę aby odpowiadać na zapytania 

użytkowników

EM PATIA (Empathy)
(Twierdzenia od 18 do 22)

18. W doskonałym dziale każdy użytkownik będzie obsługiwany z jednakową troską i uwagą
19. Doskonały dział będzie miał godziny pracy dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników
20. Doskonały dział będzie miał personel, który zajmie się indywidualnymi potrzebami użytkowników
2 1. Wysiłki personelu będą skierowane na jak najlepszą obsługę
22. Personel doskonałego działu będzie rozumiał specyficzne potrzeby swoich użytkowników

Twierdzenia mierzące percepcję dostarczonych usług będą takie same, jak  powyższe tylko forma 
zdań będzie w czasie teraźniejszym.

Aneks 6: Kwestionariusz użyty w badaniu własnym autorki. Ankieta cała (Fuli)

Pragniemy dowiedzieć się na temat Państwa indywidualnych oczekiwań w stosunku do bibliotek oraz 
stopień spełnienia tych oczekiwań przez naszą bibliotekę.
W pierwszej kolumnie prosimy o określenie ważności różnych czynników usług w każdej bibliotece 
(która może być uznana za wzór doskonałych usług), natomiast w  drugiej prosimy o wskazanie jak 
oceniacie Państwo przygotowanie usług w naszej bibliotece.

Skala: 1 = nie ważne 5 = bardzo ważne

Część I



Ja k  ważne wg Państwa są następujące czynniki usług 
w każdej bibliotece

Ja k  oceniają Państwo przygotowanie 
usług w naszej bibliotece

Personel Biblioteki
Nieważne Bardzo

ważne
Bardzo
nisko

Bardzo
wysoko

Brak
opinii

1. Jest zawsze kulturalny 
i grzeczny

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

2. Jest dostępny kiedy jest 
potrzebny

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

3. Wygląda gustownie, 
elegancko

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

4. Przyjazny i łatwy w rozmowie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
5. Wzbudza zaufanie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
6. Rozumie jakich informacji 
szukasz

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

7. Podaje ścisłą odpowiedz na 
Twoje pytanie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

8. Poświęca Ci indywidualną 
uwagę

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

9. Zna dobrze zasoby biblioteki 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
10. Dostarcza materiały 
w obiecanym czasie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

1 1 .  Oferuje sugestie gdzie 
można szukać informacji 
w innycli częściach biblioteki

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

12. Pomaga wybrać 
odpowiednie źródło informacji

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

13. Pokazuje jak korzystać 
z katalogu tradycyjnego/ 
elektronicznego

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

14. Zachęca, abyś wrócił jeśli 
potrzebujesz dodatkowych 
informacji, pomocy

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

15. Oferuje informacje, gdzie 
możesz znaleźć potrzebne 
materiały poza biblioteką

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

16. Informuje kiedy 
wypożyczone materiały będą 
dostępne

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

17. Zawiadamia indywidualnie, 
że zamówione materiały są już 
dostępne

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

M ateriały dostarczane przez 
bibliotekę:
18. Odpowiadają potrzebom 
wynikającym ze studiów

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

19. Materiały są aktualne 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
20. Informacje uzyskane na ich 
podstawie są ścisłe, dokładne

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

21. Nowe materiały trafiają 
szybko na półki

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

22. Są w dobrym stanie 
fizycznym(nie zniszczone)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В



23. Książki i czasopisma są 
w odpowiednich miejscach na 
półkach

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

24. Podstawowe materiały, 
których potrzebuję są 
w odpowiedniej ilości

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

Katalogi biblioteczne 
(tradycyjne/ elektroniczne):
25. Są dogodnie usytuowane 
w poszczególnych częściach 
bibUoteki

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

26. Są dokładnym źródłem 
informacji o wszystkich 
materiałach gromadzonych przez 
bibliotekę

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

27 Nie zawierają błędów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
28. Są jasne i łatwe w obsłudze 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
Pomieszczenia biblioteki
są:
29. Wizualnie atrakcyjne 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
30. Dobrze oznakowane 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
Meble w bibliotece /czytelniach 
są:
3 1 . Dostępne (możesz znaleźć 
wohie krzesło i stolik)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

32. Wygodne 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
33. Funkcjonalne 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
Sprzęt w  bibliotece jest:
34. Nowoczesny 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
35. Sprawny (komputery, 
drukarki, czytniki)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

36. Można skorzystać 
z kserokopiarki

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

Form y dokumentów:
37. Można skorzystać z baz 
pełnotekstowych na CD-ROM

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

38. z baz z dostępem on-line 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
39. z serwisu wirtualnego 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
40. z drukowanych wydawnictw 
w językach obcych (czasopisma, 
książki)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

Godziny otwarcia 
biblioteki:
4 1. Odpowiadają Twoim 
potrzebom

1 2 3 4 5 .
/

1 2 3 4 5 В

42. Biblioteka jest czynna do 
późnych godzin wieczornych

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

43. Jest czynna w weekendy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В
Transakcje biblioteczne:
44. Budzą zaufanie (są wolne od 
błędów, pomyłek)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

45. Nie musisz czekać na usługę 
dłużej jak kilka minut

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В



Informacje o bibliotece, usługach, zasobach znajduj esz:
46. Na tablicach informacyjnych 
(w szkole, bibliotece)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

47. w Intranecie / na stronach 
WWW biblioteki

I 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

48. Ważne są przesyłane pocztą 
elektroniczną

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

49.W drukowanych 
informatorach, katalogach, 
broszurach

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 В

50. Jak oceniacie Państwo całość usług dostarczanycli przez naszą biblioteką. Proszę zakreślić jedną 
z cyfr podanych poniżej (skala 1 -  nisko, 5 bardzo wysoko):

1

5 1. Jakie inne usługi i ułatwienia oferowane przez biblioteką są dla Państwa ważne;

52. Proszę podkreślić odpowiadające:

Korzystam z biblioteki:

I a) mniej więcej 5 razy w tygodniu | b) raz w tygodniu | c) raz w miesiącu 

B. Jestem studentem studiów;

I d) inaczej

a) dziennych licencjackich
b) zaocznych licencjackich
c) dziennych magisterskich
d) zaocznych magisterskich
e) inne (proszę określić).......

Rok
Rok
Rok
Rok

Jestem pracownikiem:

[ a) naukowo-dydaktycznym I b) administracji I c) biblioteki | d) inne

Część II
Poniżej zamieszczono pięć głównych obszarów odnoszących się do usług oferowanych przez 
biblioteki. Pragniemy poznaćjak ważny jest każdy z nich kiedy oceniają Państwo jakość usług 
bibliotecznych. Proszę rozdzielić 100 punktów pomiędzy piąć obszarów zgodnie z tym, jak ważny 
jest każdy z nich dla Państwa -  im ważniejszy tym więcej punktów powinien otrzymać. Rozdzielone 
punkty nie powinny przekraczać liczby 100.

A Wygląd (sprzęt, pomieszczenia, meble, pracownicy, materiały 
informacyjne, oznakowanie)

punktów

В Umiejętność przygotowania i dostarczenia przez bibliotekę 
niezawodnych i dokładnych ushig

punktów

С Dostarczanie odpowiednich do potrzeb zasobów (w formach 
tradycyjnych i elektronicznych)

punktów

D Wiedza personelu bibliotecznego i umiejętność wzbudzania zaufania punktów

E Indywidualna uwaga poświęcana użytkownikom i ich potrzebom punktów

Ogółem punktów 100 punktów



1. Czy podczas korzystania z biblioteki w tym roku akademickim napotkali Państwo jakieś problemy 
(zakres ushig wymagający poprawy)np. ze zbiorami, otoczeniem fizycznym, personelem?

Tak Nie

2. Jeśli tak czy problem został pozytywnie dla Państwa rozwiązany?

Tak Nie

3. w oparciu o Państwa doświadczenia z usługami dostarczanymi przez bibliotekę w  jakim stopniu 
skłormi jesteście Państwo:

Zdecydowanie Nie Zdecydowanie Tak

1 Przekazać pozytywną opinię o bibliotece 
innym

1 2 3 4 5

2 Złożyć skargę do kierownictwa biblioteki 
lub władz szkoły

1 2 3 4 5

3 Zachęcać innycłi do korzystania 
z biblioteki

1 2 3 4 5

4 Odwiedzać bibliotekę częściej 1 2 3 4 5

5 Poskarżyć się kolegom, że mieliście 
Państwo problem

1 2 3 4 5

6 Odwiedzać bibliotekę 
rzadziej

1 2 3 4 5

D ZIĘK U JEM Y ZA  U DZIAŁ W BADANIU

Ankiety jednoczęściowe były zbudowane tak samo jak ankieta cała (Fuli). Respondenci otrzymywali 
albo część dotyczącą oczetówań -  lewa strona ankiety, albo część dotyczącą percepcji usług -  prawa 
strona.

Opis układu danych do aneksu 7-12 SERVQUAL DLA WSZYTMCH DANYCH

luka = średnia z ocz-per
Luka = średnia z modułów ocz-per
LUKA = średnia z p-wartości
Układ danycłi:

o Nazwa danycłi (np. ServQual dla Poznań fuli) 
o Wymiar (np. Empatia i kolejne wg jednolitego układu)
o Numer pytania w obrębie wymiaru (w wymiarze np.: Empatia pyt. 4,8,12,14,15) 
o Średnia oczekiwań w obrębie wymiaru 
o Średnia percepcji w obrębie wymiaru 

o Luka 

o luka 
o LUKA

UWAGA: Przy obliczeniach do programu wprowadzono skróty: Fuli -  ankieta cała, oczekiwania -  ocz, 
percepcja per, WSB -  biblioteka WSB-NLU w Nowym Sączu, wyp- wypożyczalnia



Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P4 4.573 4.284 0.290 0.019
P8 4.253 4.087 0.166 0.202
P12 4.461 4.294 0.166 0.162
P14 4.039 3.971 0.069 0.202
P15 4.360 3.820 0.540 0.003
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.337 4.091 0.246 0.246 0.118

ServQual dla: PoznanFuII
wymiar: Niezawodność

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
PIO 4.579 4.344 0.235 0.054
PI 6 4.461 4.118 0.343 0.036
P27 4.432 4.120 0.312 0.016
P35 4.371 3.365 1.006 0.000
P44 4.333 4.373 -0.040 0.204
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.435 4.064 0.387 0.371 0.062

ServQual dla: PoznanFuII
wymiar: Facho\H)sc

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
PI 4.553 4.274 0.279 0.025
P5 4.307 4.378 -0.072 0.298
P6 4.724 4.380 0.343 0.000
P7 4.605 4.189 0.416 0.000
P9 4.711 4.583 0.127 0.094
P13 4.303 4.279 0.023 0.037
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.534 4.347 0.210 0.186 0.076

ServQual dla: PoznanFldl
wymiar: SzyUcaReakcja

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P2 4.618 4.360 0.258 0.011
Pil 4.579 4.324 0.255 0.028
P17 3.919 3.537 0.382 0.073
P21 4.589 4.119 0.470 0.000
P41 4.554 4.375 0.179 0.219
P45 4.347 4.275 0.072 0.307
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.434 4.165 0.269 0.269 0.106



Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartośćРЗ 3.697 4.186 -0.488 0.005P22 4.189 4.155 0.034 0.451P23 4.378 4.300 0.078 0.377P29 4.000 4.500 -0.500 0.000РЗО 4.408 4.500 -0.092 0.393
Р32 4.411 4.408 0.003 0.002
РЗЗ 4.333 4.377 -0.043 0.367
Р34 4.274 3.603 0.671 0.000
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.211 4.254

S e rv Q u a l d la : P o z n a n F \ill 

'w y m ia r: 2!iasoby

0.239 -0.042 0.200

Pytanie Oczekiwania Percepcj a Ocz-Per p-wartość
PI 8 4.440 4.029 0.411 0.003
PI 9 4.541 3.986 0.555 0.000
P20 4.419 3.955 0.464 0.001
P24 4.333 3.014 1.319 0.000
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.433 3.746 

S e rv Q u a l d ła : P o z n a n F u ll 

w y m ia r : D o s tę p

0.687 0.687 0.001

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P25 4.122 4.309 -0.187 0.194
P28 4.551 4.500 0.051 0.453
P31 4.548 4.551 -0.003 0.058
P36 4.246 2.946 1.300 0.000
P39 4.338 3.714 0.624 0.003
P42 4.466 4.147 0.319 0.018
P43 4.662 4.629 0.034 0.296
ŚreOcz ŚrePer Luka: lułta: LUKA:
4.419 4.114 

S e rv Q u a l d la : P o z n a n F u ll 

w y m ia r : F o rm a

0.360 0.305 0.146

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P37 4.232 3.787 0.445 0.049
P38 4.394 3.848 0.546 0.002
P40 4.319 4.120 0.199 0.206
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.315 3.918 

S e rv Q u a l d la : P o z n a n F \d l 

w y m ia r : In fo rm a c ja

0.397 0.397 0.086

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P26 4.417 4.156 0.260 0.097
P46 4.211 4.086 0.125 0.481
P47 4.127 3.755 0.372 0.079
P48 3.821 3.171 0.650 0.008
P49 3.829 3.714 0.114 0.454
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.081 3.777 0.304 0.304 0.224



pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P4 4.726 4.476 0.250 0.029
P8 4.339 3.984 0.355 0.059
P12 4.525 3.807 0.718 0.000
P14 3.597 3.561 0.035 0.110
P15 3.951 3.077 0.874 0.000
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.227 3.781 0.446 0.446 0.040

S e r> Q u a l d la : W ^a rsza w a F till

w y m ia r: N ie za w o d n o ść

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
PIO 4.650 4.074 0.576 0.000
PI 6 4.468 4.306 0.161 0.212
P27 4.656 3.966 0.690 0.000
P35 4.567 4.770 -0.204 0.001
P44 4.717 4.262 0.454 0.003
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.611 4.276 0.417 0.335 0.043

S e rv Q u a l d la : W ^ z a w a F t ill 

w y m ia r: Fachow osc

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
PI 4.661 4.556 0.106 0.495
P5 4.083 4.459 -0.376 0.013
P6 4.758 4.317 0.441 0.001
P7 4.661 4.175 0.487 0.001
P9 4.738 4.565 0.173 0.086
P13 4.306 4.232 0.074 0.296
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.535 4.384 0.276 0.151 0.149

SenQual dla: W^zawaFull
w y m ia r: S zy U ^a R e a k c ja

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P2 4.710 4.365 0.345 0.001
Pil 4.500 4.193 0.307 0.102
P17 3.983 2.711 1.272 0.000
P21 4.617 3.941 0.675 0.000
P41 4.850 4.349 0.501 0.000
P45 4.733 4.048 0.686 0.000
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.566 3.935 0.631 0.631 0.017



Pytanie Oczekiwćinia Percepcja Ocz-Per p-wartość
РЗ 3.177 3.672 -0.495 0.003
P22 3.967 4.197 -0.230 0.128
P23 4.350 4.235 0.115 0.317
P29 3.967 4.161 -0.195 0.272
РЗО 4.267 4.377 -0.110 0.242
Р32 4.183 4.183 0.000 0.000
РЗЗ 4.317 4.067 0.250 0.183
Р34 4.254 4.317 -0.062 0.101
ŚreOcz ŚrePer Тдзка: luka: LUKA:
4.060 4.151 

S e rv Q u a l d la : W k rs z a w a F u ll 

'w y m ia r: Z asoby

0.182 -0.091 0.156

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
PI 8 4.721 4.000 0.721 0.000
PI 9 4.650 4.000 0.650 0.000
P20 4.508 3.965 0.544 0.000
P24 4.683 2.754 1.929 0.000
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.641 3.680 

S e rv Q u a l d la : W k rs z a w a l^ l 

w y m ia r : D o s tę p

0.961 0.961 0.000

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P25 4.328 4.581 -0.253 0.252
P28 4.780 4.452 0.328 0.002
P31 4.567 4.017 0.550 0.003
P36 4.661 1.804 2.857 0.000
P39 4.175 2.538 1.637 0.000
P42 4.467 3.783 0.683 0.001
P43 4.627 4.400 0.227 0.213
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.515 3.654 

S e rv Q u a l d la : W k rs z a w a F u ll 

w y m ia n  F o rm a

0.934 0.861 0.067

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P37 4.228 2.132 2.096 0.000
P38 4.175 3.000 1.175 0.000
P40 4.404 3.791 0.613 0.002
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.269 2.974

S e rv Q u a l d la : W k rs z a w a F U ll 

w y m ia r : In fo rm a c ja

1.295 1.295 0.001

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P26 4.738 4.095 0.642 0.000
P46 3.845 3.727 0.118 0.479
P47 4.103 4.314 -0.210 0.394
P48 3.491 2.725 0.766 0.006
P49 3.638 3.755 -0.117 0.430
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
3.963 3.723 0.371 0.240 0.262



Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per
P4 4.603 4.629 -0.026
P8 4.175 4.293 -0.119
P12 4.365 4.356 0.009
P14 3.825 3.959 -0.134
P15 4.206 4.036 0.171
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka:
4.235 4.255 0.092 -0.020

S e rv Q u a l d la : W S B R ill 

w y m ia r: N icza> vodnosc

p-wartość 
0.406 
0.239 
0.066 
0.318 
0.396 

LUKA: 
0.285

Pytanie
PIO
PI 6
P27
P35
P44
ŚreOcz
4.636

Oczekiwania
4.689
4.429
4.661
4.770
4.633

ŚrePer
4.231

S e rv Q u a l d la : W S B F u ll 

w y m ia r: F achow osc

Percepcj a 
4.328 
3.967
4.429 
3.741 
4.691 

Luka: 
0.428

Ocz-Per
0.361
0.461
0.232
1.029

-0.058
luka:
0.405

w y m ia n  S z y H ta R e a k c ja

p-wartość 
0.001 
0.002 
0.037 
0 . 0 0 0  
0.247 

LUKA: 
0.057

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
PI 4.635 4.645 -0.010 0.367
P5 4.381 4.550 -0.169 0.269
P6 4.857 4.565 0.293 0.013
P7 4.667 4.452 0.215 0.048
P9 4.810 4.672 0.137 0.076
P13 3.825 4.160 -0.335 0.039
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.529 4.507 0.193 0.022 0.135

S e rv Q u a l d la : W S B F u ll

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P2 4.603 4.516 0.087 0.207
Pil 4.484 4.263 0.221 0.281
P17 4.349 3.529 0.820 0.000
P21 4.677 4.000 0.677 0.000
P41 4.698 4.565 0.134 0.215
P45 4.581 4.295 0.286 0.014
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.565 4.195 0.371 0.371 0.120

S e n Q u a l d la : W S B F W l



Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
РЗ 3.698 4.267 -0.568 0.001
P22 4.258 4.102 0.156 0.118
P23 4.410 4.227 0.183 0.153
P29 4.095 3.764 0.332 0.014
РЗО 4.258 3.982 0.276 0.034
Р32 4.222 3.768 0.454 0.011
РЗЗ 4.190 3.574 0.616 0.001
Р34 4.571 3.649 0.922 0.000
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.213 3.917 

S e r\Q u a l d la : W S B F u ll 

■w y m ia r: Z asoby

0.438 0.296 0.041

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P18 4.651 4.169 0.481 0.000
PI 9 4.683 4.220 0.462 0.001
P20 4.677 4.268 0.410 0.001
P24 4.635 3.131 1.504 0.000
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.661 3.947 

S e rv Q u a l d la : W S B F u ll 

w y m ia r : D o s tę p

0.714 0.714 0.001

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P25 4.426 4.017 0.409 0.004
P28 4.586 4.316 0.270 0.058
P31 4.460 3.508 0.952 0.000
P36 4.403 2.912 1.491 0.000
P39 4.431 4.288 0.143 0.425
P42 4.565 4.237 0.327 0.060
P43 4.683 4.051 0.632 0.000
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.508 3.904 

S e rv Q u a l d la : \Л 8В Р и11 

w y m ia r: F o rm a

0.603 0.603 0.078

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P37 4.500 4.426 0.074 0.253
P38 4.508 4.434 0.075 0.229
P40 4.534 4.315 0.220 0.080
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.514 4.392 

S e r\Q u a l d la : W S B F u ll 

w y m ia r : In fo rm a c ja

0.123 0.123 0.187

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P26 4.607 4.333 0.273 0.082
P46 4.164 4.091 0.073 0.463
P47 4.383 4.415 -0.032 0.128
P48 4.148 3.667 0.481 0.011
P49 3.867 3.608 0.259 0.080
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.234 4.023 0.224 0.211 0.153



Pytanie Oczekiwania
P4 4.317
P8 3.756
P12 4.188
P14 3.494
P15 3.951
ŚreOcz ŚrePer
3.941 4.184

S e rv Q u a l Д а : P oznan 

\^ y m ia r : N ie za w o d n o ść

Pytanie
PIO
PI 6
P27
P35
P44
ŚreOcz
4.082

Oczekiwania
4.269
4.200
3.900
3.975
4.064

ŚrePer
3.997

Percepcja
4.419
4.029
4.462
4.209
3.800

Luka:
0.303

Percepcja
4.263
4.266
3.913
3.358
4.185

Luka:
0.164

Ocz-Per
- 0.102
-0.272
-0.274
-0.715
0.151

luka:
-0.243

Ocz-Per
0.006

-0.066
-0.013
0.617

- 0.121
luka:
0.085

S e rv Q u a l d la : P oznan  

v > y n iia r: F achovw sc

p-wartość 
0.257 
0.053 
0.048 
0.000 
0.207 

LUKA: 
0.113

p-wartość 
0.047 
0.488 
0.215 
0.001 
0.392 

LUKA:
0.228

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
PI 4.305 4.446 -0.141 0.125
P5 4.012 4.389 -0.377 0.010
P6 4.537 4.528 0.009 0.157
P7 4.361 4.194 0.167 0.416
P9 4.542 4.686 -0.144 0.131
P13 3.778 4.377 -0.599 0.001
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.256 4.437 0.239 -0.181 0.140

S e rv Q u a l d la : P oznan

w y m ia r: S z y b k a R e a k c ja

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P2 4.446 4.311 0.135 0.153
Pil 4.284 4.471 -0.187 0.197
P17 3.423 3.583 -0.160 0.473
P21 4.077 3.938 0.139 0.255
P41 4.280 4.392 -0.111 0.319
P45 3.974 4.171 -0.197 0.172
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA;
4.081 4.144 0.155 -0.064 0.261



Pytainie Oczekiweinia Percepcja Ocz-Per p-wartość
РЗ 3.284 4.292 -1.008 0.000
P22 3.634 4.097 -0.463 0.000
P23 4.037 4.437 -0.400 0.000
P29 3.795 4.438 -0.643 0.000
РЗО 4.349 4.365 -0.015 0.159
Р32 4.096 4.208 -0.112 0.336
РЗЗ 4.122 4.205 -0.084 0.403
Р34 3.695 3.375 0.320 0.052
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
3.877 4.177 

S e r\Q u a l d la : P o zn a n  

Y ły m ia n  Z asoby

0.381 -0.301 0.119

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P18 3.988 3.986 0.002 0.117
PI 9 4.157 3.877 0.280 0.028
P20 3.913 3.944 -0.032 0.053
P24 3.732 3.056 0.675 0.000
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
3.947 3.716 

S e r\Q u a l f ila :  P o zn a n  

v \y m ia r: D o s tę p

0.247 0.231 0.049

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P25 3.695 4.086 -0.391 0.004
P28 4.122 4.162 -0.040 0.031
P31 4.325 4.370 -0.045 0.353
P36 3.539 2.771 0.769 0.005
P39 3.750 3.884 -0.134 0.455
P42 4.256 4.101 0.155 0.369
P43 4.573 4.608 -0.035 0.019
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.037 

S e rv Q u a l сПа 

w y m ia n

3.997 
: P o zn a n  

F o rm a

0.224 0.040 0.177

Pytanie Oczekiwania Percepcj a Ocz-Per p-wartość
P37 3.615 3.436 0.179 0.454
P38 3.625 3.810 -0.185 0.429
P40 3.754 4.173 -0.419 0.041
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
3.665 3.806 

S e rv Q u a l Д а : P o zn a n

w y m ia r: In fo rm a c ja

0.261 -0.141 0.308

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P26 4.146 4.000 0.146 0.218
P46 3.885 4.185 -0.300 0.035
P47 3.452 4.186 -0.734 0.000
P48 3.148 3.531 -0.384 0.160
P49 3.400 3.959 -0.559 0.005
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
3.606 3.972 0.425 -0.366 0.084



Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P4 4.438 4.643 -0.205 0.028
P8 4.302 4.592 -0.290 0.007
P12 4.429 4.406 0.023 0.041
P14 3.750 4.159 -0.409 0.014
P15 4.016 3.661 0.355 0.168
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.187 4.292 0.256 -0.105 0.051

S e rv Q u a l d la : W S B w yp

\\y m ia r : N ie za w o d n o ść

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
PIO 4.406 4.456 -0.050 0.247
PI 6 4.188 3.934 0.253 0.394
P27 4.323 3.927 0.396 0.049
P35 4.286 3.377 0.909 0.000
P44 4.175 4.200 -0.025 0.397
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.275 3.979 0.327 0.296 0.218

S e r> Q u a l d la : W S B w yp

w y m ia r: F a d io w o sc

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
PI 4.460 4.732 -0.272 0.004
P5 3.875 4.439 -0.564 0.000
P6 4.625 4.408 0.217 0.072
P7 4.594 4.338 0.256 0.076
P9 4.703 4.618 0.085 0.494
P13 3.952 4.298 -0.347 0.045
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.368 4.472 0.290 -0.104 0.115

S e rv Q u a l d la : W S B w yp

w y m ia r: S zyU ca R e a kc ja

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P2 4.484 4.629 -0.144 0.108
Pil 4.422 4.375 0.047 0.207
P17 3.766 3.300 0.466 0.213
P21 4.381 3.707 0.674 0.000
P41 4.391 4.386 0.005 0.356
P45 4.359 4.090 0.270 0.156
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.300 4.081 0.268 0.220 0.173

S e rv Q u a l d la : W S B w yp



Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
РЗ 3.406 4.366 -0.960 0.000
P22 3.766 4.214 -0.449 0.001
P23 4.190 4.388 -0.197 0.059
P29 3.484 3.329 0.156 0.479
РЗО 3.938 3.246 0.691 0.001
Р32 3.778 3.074 0.704 0.001
РЗЗ 3.873 3.182 0.691 0.001
Р34 3.968 3.462 0.507 0.006
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
3.800 3.658 

S e rK J u a l d la : W S B w y p  

w y m ia r: Z a s o lą

0.544 0.143 0.068

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P18 4.219 3.789 0.430 0.007
PI 9 4.359 4.074 0.286 0.043
P20 4.297 3.838 0.459 0.001
P24 4.172 2.304 1.868 0.000
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.262 3.501 

S e rv Q u a l c fla : W S B v ły p  

w y m ia r: D o s tę p

0.761 0.761 0.013

Pytanie Oczekiwćinia Percepcja Ocz-Per p-wartość
P25 3.952 3.719 0.234 0.216
P28 4.397 3.889 0.508 0.001
P31 3.984 3.235 0.749 0.001
P36 4.111 2.264 1.847 0.000
P39 4.145 3.750 0.395 0.096
P42 4.095 3.932 0.163 0.255
P43 4.141 4.143 -0.002 0.372
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.118 3.562 

S e rv Q u a l c fla : W S B w y p  

w y m ia r: F o rm a

0.557 0.556 0.134

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P37 4.083 4.000 0.083 0.248
P38 4.194 3.933 0.260 0.269
P40 4.127 4.200 -0.073 0.272
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.135 4.044

S e rv Q u a l d la : 'W S B w yp  

w y m ia r: In fo rm a c ja

0.139 0.090 0.263

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P26 4.317 3.873 0.444 0.001
P46 3.629 3.302 0.327 0.107
P47 4.242 3.921 0.321 0.146
P48 4.000 3.730 0.270 0.079
P49 3.328 2.907 0.420 0.059
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
3.903 3.547 0.357 0.357 0.079



A n e k s  12:: S E R V Q U A L  d la : N o w y  S ą c z  (W S B ) c z y te ln ie

w y m ia r: E m p a tia

Pytanie Oc zekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P4 4.250 4.593 -0.343 0.000
P8 4.000 4.400 -0.400 0.001
P12 4.438 4.511 -0.074 0.142
P14 3.729 4.024 -0.295 0.028
P15 3.823 3.833 -0.010 0.137
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.048 4.272 0.224 -0.224 0.062

S e rv Q u a l d la : W S B c z y te ln ie

w y m ia r: N ie za w o d n o ść

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
PIO 4.542 4.622 -0.080 0.239
PI 6 4.260 3.890 0.370 0.026
P27 4.553 4.209 0.344 0.003
P35 4.469 3.735 0.734 0.000
P44 4.452 4.369 0.083 0.277
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.455 4.165 0.322 0.290 0.109

S e rv Q u a l d la : W S B c z y te ln ie

w y m ia r: F achow osc

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
PI 4.521 4.733 -0.213 0.002
P5 3.927 4.433 -0.506 0.000
P6 4.729 4.667 0.063 0.424
P7 4.516 4.467 0.049 0.258
P9 4.802 4.753 0.049 0.264
P13 4.198 4.247 -0.049 0.492
ŚreOcz ŚrePer Lulca: luka: LUKA:
4.449 4.550 0.155 -0.101 0.240

S e rv Q u a l d la : W S B c z y te ln ie

w y m ia r: S z y № a R e a k c ja

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P2 4.604 4.582 0.022 0.172
Pil 4.260 4.364 -0.103 0.364
P17 3.723 3.183 0.540 0.022
P21 4.394 4.052 0.342 0.012
P41 4.635 4.308 0.328 0.061
P45 4.457 4.292 0.165 0.339
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.346 4.130 0.250 0.216 0.162

S e rv Q u a l d la : W S B c z y te ln ie



Pytanie Oczekiwania Percepcj a Ocz-Per p-wartość
РЗ 3.263 4.138 -0.875 0.000
P22 3.958 4.292 -0.334 0.039
P23 4.084 4.296 -0.212 0.144
P29 3.708 4.035 -0.327 0.008
РЗО 3.979 3.988 -0.009 0.331
Р32 4.188 3.787 0.401 0.022
РЗЗ 4.198 3.614 0.584 0.000
Р34 4.115 3.655 0.460 0.001
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
3.937 3.976 

S e rv Q u a l d la : W S B c z y te ln ie  

v \y m ia r; Z asoby

0.400 -0.039 0.068

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P18 4.708 4.100 0.608 0.000
PI 9 4.708 4.178 0.531 0.000
P20 4.511 4.079 0.432 0.000
P24 4.479 3.211 1.268 0.000
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.602 3.892 

S e rv Q u a l d la : W S B c z y te ln ie  

w y m ia r: D o s tę p

0.710 0.710 0.000

Pytanie Ocze)ciwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P25 4.117 4.000 0.117 0.331
P28 4.641 4.310 0.331 0.002
P31 4.789 3.693 1.096 0.000
P36 4.096 2.622 1.474 0.000
P39 4.143 4.216 -0.073 0.439
P42 4.177 4.026 0.151 0.148
P43 4.125 3.923 0.202 0.463
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.298 3.827 

S e rv Q u a l d la : W S B c z y te ln ie  

w y m ia n  F o rm a

0.492 0.471 0.198

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P37 4.256 4.421 -0.165 0.166
P38 4.222 4.263 -0.041 0.465
P40 4.289 4.375 -0.086 0.461
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
4.256 4.353 

S e rv Q u a l d la : W S B c z y te ln ie  

■w y m ia n  In fo rm a c ja

0.098 -0.098 0.364

Pytanie Oczekiwania Percepcja Ocz-Per p-wartość
P26 4.441 4.145 0.296 0.006
P46 3.853 3.929 -0.076 0.478
P47 4.118 4.191 -0.073 0.193
P48 3.747 4.108 -0.361 0.016
P49 3.387 3.444 -0.057 0.222
ŚreOcz ŚrePer Luka: luka: LUKA:
3.909 3.963 0.173 -0.054 0.183



Aneks 13: Zestawienie oczekiwań i percepcji dla ankiet całycli i jednoczęściowych dla WSB- 
NLU

Wymiar
Pytanie

WSB Fuli
ocz

WSB wyp 
ocz

WSB
Czytelnie
ocz

WSB Fuli 
per

WSB wyp 
per

WSB
czytelnie
per

Empatia
4 4.603 4.438 4.250 4.629 4.643 4.593
8 4.175 4.302 4.000 4.293 4.592 4.400
12 4.365 4.429 4.438 4.356 4.406 4.511
14 3.825 3.750 3.729 3.959 4.159 4.024
15 4.206 4.016 3.823 4.036 3.661 3.833
Niezawodność
10 4.689 4.406 4.542 4.328 4.456 4.622
16 4.429 4.188 4.260 3.967 3.934 3.890
27 4.661 4.323 4.553 4.429 3.927 4.209
35 4.770 4.286 4.469 3.741 3.377 3.735
44 4.633 4.175 4.452 4.691 4.200 4.369
Fachowość
1 4.635 4.460 4.521 4.645 4.732 4.733
5 4.381 3.875 3.927 4.550 4.439 4.433
6 4.851 4.625 4.729 4.565 4.408 4.667
7 4.667 4.594 4.516 4.452 4.338 4.467
9 4.810 4.703 4.802 4.672 4.618 4.753
13 3.825 3.952 4.198 4.160 4.298 4.247
Szybka
Reakcja
2 4.603 4.484 4.604 4.516 4.629 4.582
11 4.484 4.422 4.260 4.263 4.375 4.364
17 4.349 3.766 3.723 3.529 3.300 3.183
21 4.677 4.381 4.394 4.000 3.707 4.052
41 4.698 4.391 4.635 4.565 4.386 4.308
45 4.581 4.359 4.457 4.295 4.090 4.292
Konkretyzacja
3 3.698 3.406 3.263 4.269 4.366 4.138
22 4.258 3.766 3.958 4.102 4.214 4.292
23 4.410 4.190 4.084 4.227 4.388 4.296
29 4.095 3.484 3.708 3.764 3.329 4.035
30 4.258 3.938 3.979 3.982 3.246 3.988
32 4.222 3.778 4.188 3.768 3.074 3.787
33 4.190 3.873 4.198 3.574 3.182 3.614
34 4.571 3.968 4.115 3.649 3.462 3.655
Zasoby
18 4.651 4.219 4.708 4.169 3.789 4.100
19 4.683 4.359 4.708 4.220 4.074 4.178
20 4.677 4.297 4.511 4.268 3.838 4.079
24 4.635 4.172 4.479 3.131 2.304 3.211
Dostęp
25 4.426 3.952 4.117 4.017 3.719 4.000
28 4.586 4.397 4.641 4.316 3.889 4.310
31 4.460 3.084 4.789 3.508 3.235 3.693
36 4.403 4.111 4.096 2.912 2.264 2.622



39 4.431 4.145 4.143 4.288 3.750 4.216
42 4.565 4.095 4.177 4.237 3.932 4.026
43 4.683 4.141 4.125 4.051 4.143 3.923
Format
Ъ1 4.500 4.083 4.256 4.426 4.000 4.421
38 4.508 4.194 4.222 4.434 3.933 4.263
40 4.534 4.127 4.289 4.315 4.200 4.375
Informacia
26 4.607 4.317 4.441 4.333 3.873 4.145
46 4.164 3.629 3.853 4.091 3.302 3.929
47 4.383 4.242 4.118 4.415 3.921 4.191
48 4.148 4.000 3.747 3.667 3.730 4.108
49 3.867 3.328 3.387 3.608 2.907 3.444



Aneks 14: Wyniki zbiorcze: luki posortowane wg p-wartości

Im mniejsza średniap-wartość, tym LUKA bardziej istotna statystycznie!

Biblioteka
łCBczyt
VferszaB^BRiLL
VEBczytelnie
№ВЕШ
Vfers2awQE\iLl
EtoznanE\iLl

VferszawaRiLL
VferszawaElill
VEBEIlLI
VferszaveRiLL
Etozran
VEBczytCzas
VCBwjp
ЮТШ.
VCBczytelnie
ВэтпапБШ.
VferszawaRiLL
VBBczytelme
WSBwyp
VCBczyt
ВжпапЕШ .
VOTlill
VEBwyp
VEBczyt
Ebznan
EtoznanE\iLL
EtoznanElill
veBczytelnie
Etoznan
гевидо
IbznariFliLl
Etoznan
VeBEUU
VCBwyp
VeEElill
Etznan

Wymiar
Zascty
Zascfcy
Zascfcy
Zascfcy
БЬптн
Zascfcy
Zascfcy
Sz^fekaPeakcja
Ehpatia
Kcnkretyzacja
Niezawochosc
Zascfcy
Zascfcy
Ehpatia
Niezawodiosc
Elrpatia
NiezawociTOSc
Dэstф
Kcnkretyzacja
Kcnkretyzacja
Eostep
Ê dxMOSc
Dostg)
Infonracja
Kcnkretyzacja
Infonracja
Forma
SzibkaReakcja
Niezawodność
Ehpatia
ÊchowDSG
Ehpatia
Konkretyzacja
Sz^bkaBeakcja
Dost^
E^cłrwosc
E^chowosc

ŚreCcz
4.663
4.641
4.602
4.661
4.269
4.433 
4.262 
4.566 
4.227 
4.213 
4.611 
3.947 
4.316 
4.187 
4.636 
4.048 
4.435 
4.515 
3.937 
3.800
4.367 
4.534 
4.508 
3.903
3.941 
3.606 
4.315
4.434 
4.455
3.941
4.368 
4.337 
3.877 
4.565 
4.118 
4.529 
4.256

ŚreEfer
3.811
3.680
3.892
3.947
2.974
3.746
3.501
3.935
3.781
3.917 
4.276 
3.716 
3.607 
4.292 
4.231 
4.272 
4.064 
3.654 
3.976 
3.658 
3.929 
4.347 
3.904 
3.547 
4.015 
3.972
3.918
4.165
4.165 
4.184 
4.472 
4.091 
4.177 
4.195 
3.562 
4.507 
4.437

Luka
0.852
0.961
0.710
0.714
1.295
0.687
0.761
0.631
0.446
0.438
0.417
0.247
0.708
0.256
0.428
0.224
0.387
0.934
0.400
0.544
0.537
0.210
0.603
0.357
0.491
0.425
0.397
0.269
0.322
0.303
0.290
0.246
0.381
0.371
0.557
0.193
0.239

luka
0.852
0.961
0.710
0.714
1.295
0.687
0.761
0.631
0.446
0.296
0.335
0.231
0.708
-0.105
0.405
-0.224
0.371
0.861
-0.039
0.143
0.438
0.186
0.603
0.357
-0.074
-0.366
0.397
0.269
0.290
-0.243
-0.104
0.246
-0.301
0.371
0.556
0.022
-0.181

ЦЖ
0.000
0.000
0.000
0.001
0.001
0.001
0.013
0.017
0.040
0.041
0.043
0.049
0.050
0.051
0.057
0.062
0.062
0.067
0.068
0.068
0.070
0.076
0.078
0.079
0.084
0.084
0.086
0.106
0.109
0.113
0.115
0.118
0.119
0.120
0.134
0.135
0.140



WSBczytCzas
EtoznanEUll
WSBczytEle
VferszawaRiLL
WSBE\iLl
VferszavaRjll
WSBczytCzas
WSBczytelnie
WSBczytEle
VCBczyt
WSBczyt
VCBwyp
WSBczytEle
Etoznan
№Eczyt
V̂ БEczytelnie
WSEczytEle
VEBElill
WSBczytEle
WSBczytelnie
WSBczyt
BDznanRiU
VCBczytCzas
WEBwyp
WEBczyt
WSBczytEle
BoznanlUll
VEBczytEle
WSBczytCzas
Etoznan
WSBczytelnie
WSBczyt
WSBczytCzas
WSBczytCzas
VBBczytEle
Pozran
l̂ ferszawaRill
WSBŵ
WSBczytEle
WSBFbll
WSBczytCzas
WSBczytCzas
PDznan
VEBczytelnie

Niezawodność
Dostq:
SzibkaBeakcja
Ê chcwDSC
Inforrracja
Kxikretyzacja
Fcnkretyzacja
SzitokaBeakcja
Niezawodność
Ełtpatia
ЕЬггш
SzibkaBea]<cja
Ehpatm
D ost^
Niezawodność
InfontBcja
Zascby
FoniH
Kcnkretyzacja
D3stą3
Infonracja
Kcrtoetyzacja
Sz^bkaReakcja
Niezawodność
F^chowosc
B̂dhcwDSC
InforriBcja
Infomnacja
F^chcwosc
Niezawodność
E^dhowosc
Sẑ bkaBeaJ ĉja
Form
DDStą)
ОэзЬф
Sz^tokafteakcja
Infom acja
Роша
Fonra
Ełtpatia
Infom scja
Ehpatia
FontB
Forma

4.277
4.419
4.333
4.535
4.234
4.060 
3.900 
4.346 
4.576 
4.021 
4.243
4.300 
4.200 
4.037 
4.469 
3.909 
4.618 
4.514 
3.897 
4.298 
3.941 
4.211 
4.250 
4.275 
4.472 
4.578
4.081 
3.859
4.300
4.082 
4.449 
4.382 
4.130 
4.010 
4.319 
4.081 
3.963 
4.135 
4.392
4.235 
3.876
4.060 
3.665 
4.256

3.681
4.114
4.357
4.384
4.023
4.151
3.562
4.130
4.381
4.293
4.457
4.081
4.433
3.997 
4.186 
3.963 
4.250 
4.392 
4.096 
3.827 
4.093
4.254 
3.719 
3.979 
4.594 
4.749 
3.777 
3.856 
4.160
3.997 
4.550 
4.163
3.967 
3.347 
3.860 
4.144 
3.723 
4.044 
4.412
4.255 
3.644
3.967 
3.806 
4.353

0.610
0.360
0.211
0.276
0.224
0.182
0.578
0.250
0.286
0.272
0.214
0.268
0.305
0.224
0.283
0.173
0.368
0.123
0.260
0.492
0.230
0.239
0.530
0.327
0.178
0.184
0.304
0.261
0.216
0.164
0.155
0.228
0.193
0.663
0.460
0.155
0.371
0.139
0.255
0.092
0.312
0.202
0.261
0.098

0.596
0.305
-0.023
0.151
0.211
-0.091
0.338
0.216
0.196
-0.272
-0.214
0.220
-0.233
0.040
0.283
-0.054
0.368
0.123
-0.199
0.471
-0.152
-0.042
0.530
0.296
-0.123
-0.170
0.304
0.003
0.140
0.085

- 0.101
0.219
0.163
0.663
0.460
-0.064
0.240
0.090

- 0.020
- 0.020
0.232
0.093
-0.141
-0.098

0.143
0.146
0.147
0.149
0.153
0.156
0.159
0.162
0.164
0.169
0.171
0.173
0.176
0.177
0.177
0.183
0.186
0.187
0.197
0.198
0.198
0.200
0.213
0.218
0.221
0.224
0.224
0.226
0.228
0.228
0.240
0.241
0.242
0.242
0.255
0.261
0.262
0.263
0.265
0.285
0.289
0.300
0.308
0.364
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