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Załącznik A:

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, działając od kilku miesięcy w nowych warunkach lokalowych, chce jak najlepiej wykorzystać stworzone przez Uczelnię warunki i jeszcze lepiej służyć naszym Użytkownikom. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli nam dostosować nasze usługi do Państwa potrzeb i oczekiwań. Jako rekompensatę za poświęcony na wypełnienie ankiety czas proponujemy bezpłatną kartę do kserografu z możliwością wykonania 10 kopii. Szczegóły u pracowników Oddziału Informacji Naukowej BG PŁ, pok. 3 (parter).

ANKIETA

	Ankietę wypełnia:


	Pracownik PŁ
	Doktorant PŁ

Student PŁ

	Które z realizowanych usług bibliotecznych są dla Pani/Pana najważniejsze? Proszę ocenić w skali od 0 do 3. 


3 — bardzo ważne	2 — ważne	1 — mało ważne	0 — nieważne

	Wypożyczanie książek do domu.
	Udostępnianie zbiorów na miejscu (w czytelni ogólnej, czytelni czasopism i czytelni norm i patentów).

Wypożyczenia międzybiblioteczne.
Abstraktowe bazy danych .
Pełne teksty czasopism w sieci Internet.
Bibliografia dorobku piśmienniczego pracowników PŁ.
	Pracownie Komputerowe podłączone do sieci Internet.
	Możliwość nauki (pracy) indywidualnej i grupowej na terenie Biblioteki (czytelnie, magazyny otwarte, sale pracy indywidualnej i grupowej).
Wykonywanie kserokopii na zlecenie. 
Samoobsługowe kserografy czarno-białe i kolorowy.
Szkolenia dla użytkowników. 
Pomoc Bibliotekarza przy korzystaniu z usług Biblioteki.

	Jaki jest Pani/Pana poziom satysfakcji wynikający z korzystania z poszczególnych usług bibliotecznych? Proszę ocenić w skali od 0 do 3


3 — zawsze jestem bardzo zadowolona/y	2 — nie zawsze jestem zadowolona/y
1 — rzadko są spełnione moje oczekiwania	0 — nigdy nie jestem zadowolona/y

Jeśli nie korzystał(a) Pani/Pan z jakiejś usługi — proszę nie udzielać odpowiedzi.

	Wypożyczanie książek (ocena dostępnego księgozbioru).
	Wypożyczanie książek (ocena procesu zamawiania i realizowania zamówień).

Korzystanie ze zbiorów na miejscu (ocena księgozbioru podręcznego, zbiorów specjalnych i czasopism).
Korzystanie ze zbiorów na miejscu (ocena warunków korzystania, poziomu obsługi).
Wypożyczenia międzybiblioteczne (ocena obsługi i sprawności usługi).
Abstraktowe bazy danych (ocena zakresu i dostępności).
Pełnotekstowe czasopisma w sieci Internet (ocena zakresu i dostępności).
Bibliografia dorobku piśmienniczego pracowników PŁ.
Warunki do nauki (pracy) indywidualnej i grupowej na terenie Biblioteki. 
Pracownie Komputerowe.
Wykonywanie kserokopii na zlecenie.
Samodzielne wykonywanie kserokopii.
	Szkolenia użytkowników.
	Pomoc Bibliotekarza przy korzystaniu z usług Biblioteki (ocena poziomu kompetencji i obsługi bibliotekarskiej).

W przypadku niskiej oceny którejś z usług, proszę podać, jakich zmian powinniśmy dokonać, by Pani/Pana ocena była wyższa.

	Gdyby Biblioteka mogła wprowadzić niżej wymienione usługi i zmiany organizacyjne, które z nich byłaby dla Pani/Pana interesujące? Proszę ocenić w skali od 0 do 3.


3 — bardzo interesująca				2 — umiarkowanie interesująca
1 — mało interesująca				0 — nieinteresująca

	Otwarty dostęp do zbiorów w magazynie księgozbioru naukowego na II piętrze (użytkownik sam wybiera książkę z półki).

Otwarty dostęp do magazynów czasopism (parter).
Udostępnienie w pracowniach komputerów pracujących w systemie Unix.
Wprowadzenie pełnej kontroli dostępu do Biblioteki (wejście przez bramkę, tylko dla osób zapisanych i posiadających kartę biblioteczną).
Wydłużenie godzin pracy w weekendy i w sezonie letnim.
Przedłużanie wypożyczeń książek przez Internet.
Zwroty samoobsługowe (bez bibliotekarza) 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.
Udostępnianie pełnych tekstów wybranych skryptów w sieci uczelnianej.
Inne usługi — jakie? .......................................................................................................



