
WYBRANE WYNIKI                 

Z ANKIETY OCENIAJĄCEJ 

FUNKCJONOWANIE 

BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AMW 

 

ZA ROK 2015 
 



• badanie ankietowe przeprowadzono 

w okresie od 28/12/2015 do 7/02/2016; 

• ankietowanie zostało przeprowadzone 

anonimowo; 

• zebrano 362 kompletne ankiety; 

• ankietowani ocenili: zasoby biblioteki, 

stosowane rozwiązania, jakość usług, 

bibliografię i bibliometrię. 

 



Z jakich usług Pan/i korzysta w BG AMW ? 
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korzystanie ze źródeł typu (Wirt. Bibl. Nauki, Ebsco)

korzystanie z dostępu do komputerów stacjonarnych

uzyskanie informacji na temat źródeł informacji naukowej

korzystanie z sieci Wi-Fi

korzystanie ze zbiorów na miejscu w Wypożycz.. Informat.

wypożyczenie książek



Jak ocenia Pan/i system udostępniania 

zbiorów w BG AMW ? 
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Jak ocenia Pan/i usługi 

Wypożyczalni BG AMW ? 
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Jak ocenia Pan/i usługi 

Informatorium BG AMW ? 
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PROPONOWANE ZMIANY 

Od roku akademickiego 2016/2017: 

• zwiększymy  okres wypożyczeń 

w kolekcjach dziedzinowych 

z 5-ciu do 7-miu dni; 

• okres wypożyczenia książek z magazynu 

zostanie skrócony do 2 miesięcy 

z możliwością dwukrotnej prolongaty 

po 2 tygodnie zamiast jednokrotnej; 

• data ważności kont bibliotecznych 

studentów będzie aktualizowana 

automatycznie przez BG zgodnie z datą 

ważności ELS  


