
A N K I E T A
1. Czy Biblioteka prowadzi wymianę publikacji? (*)

a/ - zagranicznych  TAK / NIE 
b/ - krajowych TAK / NIE

2. Do której z poniższych kategorii należy Biblioteka udzielająca odpowiedzi: 
a/ biblioteka wyższej szkoły:

- uniwersytecka
- politechniczna
- rolnicza
- pedagogiczna
- medyczna
- muzyczna
- inna

b/ biblioteka instytutu i placówki PAN, PAU, jednostki badawczo-rozwojowej
c/ inna 

3. Jaki procent rocznych przybytków Biblioteki stanowią materiały otrzymywane w drodze wymiany: 
a/ zagranicznej.
b/ krajowej.

4. Proszę podać liczbę kontrahentów:
a/ zagranicznych: 
b/ krajowych.

5. W ramach wymiany zagranicznej publikacji Biblioteka otrzymuje:
KSIĄŻKI / CZASOPISMA / KSIĄŻKI I CZASOPISMA

5a. W ramach wymiany krajowej publikacji Biblioteka otrzymuje:
KSIĄŻKI / CZASOPISMA / KSIĄŻKI I CZASOPISMA

6. Liczba wysyłanych tytułów czasopism za granicę: .

6a. Liczba wysyłanych tytułów czasopism w kraju: 

7. Liczba otrzymywanych tytułów czasopism z zagranicy: 

7a Liczba otrzymywanych tytułów czasopism z kraju: 

8. Proszę podać przybliżone proporcje finansowych relacji między wysyłanymi a otrzymywanymi  w ramach
wymiany zagranicznej materiałami:
a/ wartość otrzymywanych i wysyłanych materiałów jest równoważna,
b/ wartość otrzymywanych materiałów jest większa od wartości wysyłanych
2x 3x więcej .
c/ wartość otrzymywanych materiałów jest mniejsza od wartości wysyłanych
2x 3x więcej .

8a. Proszę podać przybliżone proporcje finansowych relacji między wysyłanymi 
a otrzymywanymi w ramach wymiany krajowej materiałami:
a/ wartość otrzymywanych i wysyłanych materiałów jest równoważna,
b/ wartość otrzymywanych materiałów jest większa od wartości wysyłanych
2x 3x więcej .
c/ wartość otrzymywanych materiałów jest mniejsza od wartości wysyłanych
2x 3x więcej .

9. Czy zagraniczne materiały nadchodzą regularnie? TAK / NIE
Jeżeli nie, to dlaczego?

9a. Czy polskie materiały nadchodzą regularnie? TAK / NIE

10. Czy wysyłanie materiałów przez Bibliotekę odbywa się regularnie? TAK / NIE

11. Jeżeli materiały są wysyłane nieregularnie, to z jakich powodów?
a/ materiały polskie ukazują się nieregularnie lub z opóźnieniem
b/ trudności finansowe lub organizacyjne B-ki w nabywaniu materiałów na wymianę
c/ inne

12.Czy Biblioteka jest w stanie zakupić tytuły w przypadku, gdyby pozyskanie ich 
w drodze wymiany zagranicznej było niemożliwe (np. rezygnacja z wymiany)?
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TAK / NIE
13. Czy uważacie Państwo, że wymiana zagraniczna publikacji powinna funkcjonować
w Waszej Bibliotece?

TAK (dlaczego)
NIE (dlaczego)

Ewentualne uwagi, komentarz

Nazwa Instytucji, Imię i Nazwisko, e-mail, nr telefonu:
lub nic, jeśli zechcą Państwo odpowiedzieć anonimowo. Dziękuję.

Jeśli Państwo zdecydują się udzielić odpowiedzi, uprzejmie proszę o przekazanie jej w terminie
do 30 kwietnia 2002 r.

Proszę wysłać na adres: Małgorzata Krawczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Biblioteka Główna, Oddział
Gromadzenia Zbiorów, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,e-mail: krawczyk@bg.agh.edu.pl

* Proszę zakreślić lub wpisać właściwą odpowiedź.
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