
KAMILA SŁOTWIŃSKA 

ARCHITEKTURA INFORMACJI INTERNETOWYCH STRON 

BIBLIOTEK AKADEMICKICH KRAKOWA 

Artykuł jest próbą analizy kompozycji architektury informacji stron internetowych bibliotek 

akademickich Krakowa. Na wstępie opracowany został schemat pytań, umożliwiający 

obiektywną ocenę architektury strony internetowej. Przygotowany on został na podstawie 

najważniejszych atrybutów ich jakości. Uzyskane w pierwszej kolejności na tej podstawie 

wyniki, pozwoliły wskazać stronę z najlepiej zaprojektowaną architekturą informacji 

internetowej uczelni krakowskich. Z kolei w części drugiej zaprezentowane zostały wyniki 

badań ankietowych nad architekturą wymienionych stron, przeprowadzonych z udziałem 

80 studentów krakowskich uczelni wyższych. 

ZAŁOŻENIA BADAWCZE, CEL I METODY BADAŃ 

Strona internetowa zaprojektowana w oparciu o przemyślaną strategię organizowania, 

etykietowania, przeglądania i wyszukiwania treści stanowi jakościowo cenne źródło wiedzy dla 

jej użytkowników. Architektura informacji ułatwia dostęp do zawartej na stronie wiedzy, 

wspiera jej użyteczność oraz pozwala zaoszczędzić czas. Współczesne biblioteki akademickie 

starają się sprostać oczekiwaniom studentów, wykorzystując możliwości nowych technologii 

i rozwiązań komunikacyjnych w trakcie tworzenia własnych stron internetowych. 

Głównym celem artykułu była analiza architektury informacji na stronach internetowych 

bibliotek akademickich Krakowa. Ponadto jej cele szczegółowe obejmowały: 

 porównanie struktury internetowych stron bibliotek pod kątem zastosowanej w nich 

architektury informacji, 

 ocenę struktury architektury informacji tych stron przez ich użytkowników, 

 porównanie uzyskanych wyników analizy i oceny tych stron. 

Badaniem objęto wszystkie biblioteki akademickie, mające własne strony internetowe 

i działające na terenie Krakowa, zgodnie z Wykazem uczelni publicznych nadzorowanych przez 

Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – publiczne uczelnie akademicki1.  

                                                 
1 Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – publiczne 

uczelnie akademickie, [online] http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznvch-
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W pracy przyjęto dwa założenia badawcze:  

1. Struktura stron internetowych bibliotek akademickich Krakowa jest oparta na 

podstawowych założeniach przyjętych w architekturze informacji. 

2. Ocena architektury informacji w oparciu o analizę porównawczą jest podobna do opinii 

użytkowników stron internetowych bibliotek akademickich Krakowa. 

Za główną metodę badawczą w pierwszej części prac przyjęto analizę porównawczą, zaś 

w drugiej – badania ankietowe. 

CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZIA BADAWCZEGO 

Na potrzeby badań własnych opracowano dwa narzędzia badawcze: schemat porównawczy 

oraz kwestionariusz ankiety. Zamierzeniem autorki było stworzenie takich narzędzi, które 

umożliwią zbadanie internetowych stron bibliotek w sposób jak najbardziej obiektywny. 

W rezultacie narzędzia badawcze opracowano w podobnej konwencji, zarówno pod względem 

zawartości merytorycznej, jak i budowy oraz kompozycji. Różnice wystąpiły głównie w formie 

prezentacji, zastosowanej terminologii oraz sposobie analizy wyników. 

W analizie porównawczej wykorzystano schemat składający się z sześciu działów 

głównych, obejmujących:  

I.      Szatę graficzną. 

II.      Grupowanie i organizację treści. 

III.      Nazewnictwo i etykiety. 

IV.      Nawigację. 

V.      Wyszukiwanie. 

VI.      Zawartość merytoryczną.  

W ich obrębie wyróżniono szereg poddziałów uwzględniających cechy szczególne 

występujące w analizowanym obszarze. Działy II, III, IV i V opracowano w oparciu o systemy 

architektury informacji i uwzględniono w nich typowe dla tych systemów cechy związane 

z organizacją, nazewnictwem, nawigacją i wyszukiwaniem treści. W działach zwrócono 

szczególną uwagę na dobór schematów i struktur organizacyjnych, konsekwentność 

w tworzeniu etykiet i ich adekwatność względem reprezentowanej treści, dobór systemu 

nawigacji, występowanie takich elementów jak: stopka, mapa strony, zaufany adres URL, 

                                                 
nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie.html 

[dostęp: 26.02.2016]. 
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a także różne możliwości wyszukiwawcze, sortowanie wyników wyszukiwania oraz 

funkcjonalność interfejsu wyszukiwarki. Działy: I i VI stanowią uzupełnienie pozostałych 

i dotyczą wrażeń estetycznych oraz zawartości podstawowych informacji o bibliotece, 

znajdujących się na analizowanej stronie internetowej. Są nimi m.in. regulaminy, zasady 

udostępniania zbiorów, dane teleadresowe. 

Do oceny poszczególnych elementów stron bibliotek zastosowano system zero-jedynkowy. 

Biorąc pod uwagę wyższość niektórych cech nad pozostałymi, przyjęto wagę, zgodnie z którą 

punkty przyznawane w działach II, III, IV i V zostały podwojone w ostatecznej punktacji. 

Powyższy schemat opracowano na podstawie publikacji Michała Nowakowskiego Metodyka 

oceny jakości architektury informacji w portalach biznesowych2 oraz Lou Rosenfelda i Petera 

Morville’a Architektura informacji w serwisach internetowych3. 

Celem ankiety było sprawdzenie, jak strony internetowe bibliotek akademickich oceniają 

ich użytkownicy. Wykorzystano ją także do weryfikacji danych uzyskanych za pomocą analizy 

porównawczej. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz, składający się 

z czternastu pytań zamkniętych. Ankietę zintegrowałam ze schematem porównawczym, 

stanowiącym pierwszą część prac badawczych. Zakres obszaru badawczego ankiety 

opracowany został w oparciu o systemy architektury informacji oraz uzupełniłam pytaniami 

poruszającymi kwestie korzystania z biblioteki, a także wrażeń na temat jej strony internetowej. 

Pytania dotyczyły następujących działów: 

I. Korzystanie z biblioteki (pytania: 1–2). 

Pytania miały na celu uzyskanie informacji o sposobach korzystania z bibliotek 

akademickich, a także określenia trybu dostępu (tradycyjny czy elektroniczny). 

II. Szata graficzna i organizacja treści (pytania: 3–6). 

Celem pytań było uzyskanie opinii studentów w kwestii estetyki strony internetowej, kroju 

i rozmiaru czcionki na stronie, ekspozycji logotypu i nazwy biblioteki oraz określenie rodzaju 

informacji istotnych dla konkretnych grup użytkowników. 

III. Nazewnictwo i etykiety (pytania: 7–8). 

W pytaniach poddano ocenie adekwatność nazw zakładek umieszczonych na stronie 

w stosunku do ich zawartości oraz cechy adresu URL strony. 

                                                 
2 M. Nowakowski, Metodyka oceny jakości architektury informacji w portalach biznesowych, [online] 

http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/obrona dr/nowakowski/Nowakowski autoreferat dr.pdf [dostęp: 04.05.2016]. 
3 L. Rosenfeld, P. Morville, Architektura informacji w serwisach internetowych, Gliwice 2003.  



 

144 

 

IV. Nawigacja (pytania: 9–10). 

Pytania miały na celu uzyskanie opinii na temat ewentualnych problemów związanych 

z poruszaniem się po stronie internetowej. Pytano także o możliwość powrotu do strony 

głównej z każdego miejsca na stronie. 

V. Wyszukiwanie (pytania: 11–13). 

Celem pytań była ocena widoczności narzędzi wyszukiwawczych na badanej stronie oraz 

różnorodności w wyborze różnych kryteriów wyszukiwania, np. według języka i kraju 

publikacji, typu i tematu dokumentu. W pytaniu 13 ankietowani mieli za zadanie odpowiedzieć 

na pytanie, jakie informacje potrafią łatwo odnaleźć na stronie.  

VI. Odczucia i wrażenia (pytanie 14). 

Pytanie 14, stanowiące ostatni element ankiety, miało na celu wykazać, które 

z wymienionych cech najlepiej charakteryzują stronę danej biblioteki. Uwzględniono takie 

elementy m.in. jak: funkcjonalność, przejrzystość, czytelność i stopień trudności w znalezieniu 

potrzebnych informacji. 

Kwestionariusz ankiety uzupełniono metryczką zawierającą informacje o nazwie uczelni, 

roku i stopniu studiów respondenta. Pytania ankietowe skonstruowano pod kątem oceny 

poszczególnych aspektów architektury informacji. Do oceny zastosowano różne warianty 

odpowiedzi, jedno- lub wielokrotnego wyboru. Najczęściej występujące z nich to odpowiedzi 

TAK/NIE lub możliwość zaznaczenia konkretnych przymiotników określających daną stronę. 

PRZEBIEG BADAŃ 

Analizę porównawczą stron bibliotek akademickich Krakowa przeprowadziłam w dniach  

4–7 kwietnia 2016 roku. Narzędzie badawcze stanowił opracowany na potrzeby pracy schemat 

porównawczy. Badaniem objęłam strony internetowe bibliotek głównych ośmiu krakowskich 

uczelni wyższych. Strony internetowe analizowane były w kolejności alfabetycznej. W trakcie 

prac badawczych starano się zachować jak największą obiektywność, profesjonalizm 

i rzetelność. 

Kontynuacją tego było badanie ankietowe. Podstawowe narzędzie stanowił autorski 

kwestionariusz ankiety, stworzony na podstawie schematu porównawczego. Całość 

poprzedzona została badaniem pilotażowym, przeprowadzonym 5 i 6 kwietnia 2016 roku 

w holu głównym Uniwersytetu Jagiellońskiego na próbie dziesięciu użytkowników stron. 
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Uzyskane wyniki potwierdziły, że pytania zawarte w kwestionariuszu są trafne i zrozumiałe dla 

respondentów. 

Ankietę przeprowadzono wśród studentów krakowskich uczelni wyższych (łącznie 

osiemdziesięciu studentów ośmiu uczelni wyższych, po dziesięć osób z każdej) i zrealizowano 

11 i 18 kwietnia 2016 roku. Próba dobrana została w sposób losowy. Ankietę udostępniłam 

w formie drukowanej, studentom przebywającym na terenie danej uczelni, najczęściej 

w pobliżu biblioteki głównej i czytelni, ale także na dziedzińcu i w holu głównym. Do 

wypełnienia ankiety niezbędny był telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu. 

Respondenci w trakcie badania posługiwali się własnym sprzętem lub korzystali z laptopa 

autorki.  

WYNIKI BADAŃ 

A) SCHEMAT PORÓWNAWCZY 

Badanie architektury informacji internetowych stron bibliotek akademickich Krakowa 

rozpoczęłam od ich analizy porównawczej, wykorzystując w tym celu opracowany schemat. 

Podzieliłam go na sześć działów (szata graficzna, grupowanie i organizacja treści, nazewnictwo 

i etykiety, nawigacja, wyszukiwanie, zawartość merytoryczna), a te z kolei na poddziały. 

Wyniki badań przedstawione zostały w tabelach 1–7. 

W dziale dotyczącym szaty graficznej wyodrębnionych zostało sześć poddziałów: wygląd 

i rozmiar czcionki, rozmieszczenie logo, nawiązanie do systemu identyfikacji wizualnej 

jednostki nadrzędnej, widoczność nazwy, kolorystyka oraz graficzna estetyka. Wyniki analizy 

powyższych zagadnień prezentuje tabela 1.  

Tabela 1. Szata graficzna internetowych stron bibliotek akademickich Krakowa 
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a. Wygląd i rozmiar czcionki 1 0 1 1 1 1 1 0 

b. Rozmieszczenie logo 1 1 0 1 1 1 1 0 

c. Nawiązanie do systemu identyfikacji 

wizualnej jednostki nadrzędnej 
1 0 0 0 0 0 1 0 

d. Widoczność nazwy 1 1 1 1 1 1 1 1 

e. Kolorystyka 1 0 1 1 1 1 1 0 

f. Graficzna estetyka 1 0 1 1 1 1 1 0 

SUMA 6 2 4 5 5 5 6 1 

Źródło: opracowanie własne. 
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W poddziale dotyczącym wyglądu i rozmiaru czcionki, punkty otrzymały strony bibliotek: 

AGH, AWF, PK, UE, UJ i UP. Uzyskanie punktu wiązało się z występowaniem na stronie co 

najmniej trzech spośród następujących cech: spójny krój i rozmiar czcionki w nagłówkach 

i tekście głównym (traktowane osobno), widoczność i przejrzystość czcionki oraz możliwość 

dostosowania rozmiaru czcionki do potrzeb osób słabowidzących. Na stronie biblioteki AGH 

wystąpiły wszystkie cechy. Na stronach bibliotek: AWF, PK, UE, UJ i UP zastosowano 

widoczną i przejrzystą czcionkę o spójnym kroju i rozmiarze, ale nie zamieszczono możliwości 

dostosowania jej rozmiaru do własnych potrzeb. Strony bibliotek: ASP i UR nie otrzymały 

punktu. Żadna z nich nie była dostosowana do potrzeb osób słabowidzących. Ponadto, 

w pierwszej z nich rozmiar czcionki był niejednolity, zaś w drugiej tekst wyróżniał się brakiem 

przejrzystości, co powodowało, że odbiór treści był chaotyczny.  

Przeanalizowałam także rozmieszczenie logo na stronach bibliotek. Punkty otrzymały strony 

bibliotek: AGH, ASP, PK, UE, UJ i UP, których logo znajdowało się w lewym górnym rogu 

strony i było dobrze widoczne. Punktów nie otrzymały strony bibliotek AWF i UR z uwagi na 

występowanie logo w innym miejscu i fakt, że było ono słabo widoczne.  

Jeśli chodzi o nawiązania szaty graficznej stron analizowanych bibliotek do szaty graficznej 

jednostek nadrzędnych, to punkty otrzymały strony tylko dwóch bibliotek: AGH i UP. 

Zastosowana kolorystyka, dobór kroju i rozmiaru czcionki nawiązywały do wyglądu stron 

uczelni wyższych. W przypadku pozostałych bibliotek podobieństwo było znikome lub żadne. 

W trakcie badań sprawdzałam także widoczność nazwy biblioteki na stronie internetowej. 

W tym obszarze strona każdej z bibliotek otrzymała punkt.  

Odnosząc się z kolei do kolorystyki, można stwierdzić, że najgorzej wypadły strony 

bibliotek: ASP i UR. Barwy dominujące na stronach, w przypadku pierwszej – „mdłe” 

i monotonne, a drugiej – rażące i krzykliwe, dalece odbiegają od panujących trendów, sprawiają 

wrażenie, że informacje w nich zawarte są nieaktualne, w związku z czym zniechęcają do 

dalszego korzystania.  

Jeśli zaś chodzi o estetykę stron badanych bibliotek, to AGH, AWF, PK, UE, UJ i UP 

otrzymały po jednym punkcie, zaś ASP i UR zero. Powyższe wyniki są efektem ogólnych 

wrażeń i odczuć badającej.  

Dział drugi dotyczył kwestii związanych z grupowaniem i organizacją treści na stronach 

internetowych. Obejmował cztery zagadnienia: odpowiedni dobór schematu organizacyjnego 

względem treści, odpowiedni dobór struktur organizacyjnych względem treści, proporcjonalne 

rozmieszczenie treści oraz przejrzystość. Wyniki badań z tego działu przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Grupowanie i organizacja treści na internetowych stronach bibliotek akademickich Krakowa 
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a. Odpowiedni dobór schematu 

organizacyjnego względem treści 
0 0 0 1 0 1 1 0 

b. Odpowiedni dobór struktur 

organizacyjnych względem treści 
0 0 1 1 0 1 1 0 

c. Proporcjonalne rozmieszczenie treści 0 0 1 1 0 1 1 0 

d. Przejrzystość 0 0 1 1 0 1 1 0 

SUMA (2x) 0 0 3 4 0 4 4 0 

Źródło: opracowanie własne. 

Podczas analizy zwróciłam uwagę na schematy organizacyjne, których dobór na stronie 

internetowej dopasowano pod względem reprezentowanej treści. Na stronach bibliotek 

dominowały schematy niejednoznaczne tematycznie. Niekiedy uzupełniano je schematami 

niejednorodnymi pod względem audytorium (np. biblioteki AGH, UE, BJ, UP i UR), 

strukturami alfabetycznymi (np. ASP), geograficznymi (np. AWF) lub chronologicznymi (np. 

UP). Na szczególne wyróżnienie zasłużyły strony bibliotek: PK, UJ i UP, na których 

zastosowano różne rodzaje schematów organizacyjnych. Treści zawarte na tych stronach 

zostały logicznie pogrupowane, dzięki czemu czas potrzebny na odnalezienie danej informacji 

znacznie skrócono. Przeanalizowano także kolejno: struktury organizacyjne zawarte 

na stronach bibliotek, ich proporcjonalne rozmieszczenie oraz ogólną przejrzystość witryn. 

Prawie na każdej stronie zastosowano strukturę hierarchiczną, która jednak najlepiej 

prezentowała się w przypadku stron bibliotek: AWF, PK, UJ i UP. Podczas przydzielania 

punktów sugerowano się klarownym wydzieleniem głównych obszarów zawartości, łatwą 

oceną rozmiarów serwisu, wykluczeniem powtarzających się kategorii oraz zachowaniem 

odpowiednich proporcji. 

W dziale trzecim analizie poddano systemy etykietowania, stanowiące dopełnienie 

organizacji informacji na stronach internetowych. Wyniki badań w obszarach dotyczących 

doboru systemu etykietowania, konsekwencji w tworzeniu etykiet, dostosowania terminologii 

do docelowej grupy odbiorców i nazw do reprezentowanej treści, a także prawidłowej 

konstrukcji nazw etykiet, oznaczenia linków i nazw adresu URL, przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3. Nazewnictwo i etykiety na internetowych stronach bibliotek akademickich 
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 a. Dobór systemu etykietowania 0 0 0 1 1 0 0 0 

b. Konsekwencja w tworzeniu etykiet 1 1 1 1 1 1 1 0 

c. Terminologia dostosowana do 

docelowej grupy odbiorców 
1 1 1 1 1 1 1 0 

d. Adekwatność nazw do repre-

zentowanej treści 
1 1 0 1 1 1 1 1 

e. Prawidłowa konstrukcja nazw etykiet 1 1 1 1 1 1 1 1 

f. Oznaczenie linków 1 1 1 1 1 1 1 1 

g. Nazwa adresu URL 1 0 0 1 0 1 0 0 

SUMA (2x) 6 5 4 7 6 6 5 3 

Źródło: opracowanie własne. 

Jeśli chodzi o dobór etykiet pod względem reprezentowanej treści, to na stronach bibliotek: 

AGH, PK, UE, UP i UR dominował typ tekstowy, często wzbogacany obrazkami. Nagłówki, 

łącza kontekstowe i etykiety, w systemie nawigacyjnym wystąpiły na każdej analizowanej 

stronie, w przeciwieństwie do haseł indeksowych, których obecność zauważyłam na stronach 

bibliotek: AWF, PK, UE i UJ. W związku z powyższym punkty przyznano bibliotekom: PK 

i UE, które wykorzystały wszystkie rodzaje systemów etykietowania na swoich stronach 

internetowych.  

Konsekwencja w tworzeniu etykiet była przestrzegana na prawie wszystkich stronach, 

z wyjątkiem biblioteki UR, gdzie różne nazwy reprezentowały taką samą informację. Podobnie 

sytuacja przedstawiała się w przypadku słownictwa stosowanego na tych stronach. Choć 

w witrynie biblioteki UR znalazły się etykiety, które mogły być znajome wyłącznie środowisku 

bibliotekarskiemu, to w przypadku pozostałych stron trzeba stwierdzić prawidłowe 

dostosowanie terminologii do wszystkich użytkowników.  

Podczas badań sprawdziłam także czy nazwy nadawane na stronach bibliotek są adekwatne 

do treści, jakie reprezentują. Poza stroną biblioteki AWF, na której etykiety, zwłaszcza 

w systemie nawigacyjnym, nie spełniały powyższego warunku, wszystkie pozostałe strony 

otrzymały punkt. Dominowała prawidłowa konstrukcja etykiet, w której uwzględniono takie 

cechy jak: brak orzeczenia w nazwie i poprawność językową. W tej kategorii punkty otrzymały 

strony wszystkich bibliotek.  

Skupiłam się także na oznaczaniu łączy kontekstowych na stronach bibliotek, co ma wpływ 

na jakość nawigacji. Zwróciłam uwagę na pojawianie się słownej informacji o linku,                       
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a w przypadku dokumentów do pobrania także informacji o formacie i rozmiarze pliku. Punkty 

przyznano wszystkim bibliotekom. Co więcej, przeanalizowałam nazwy adresów URL 

internetowych stron bibliotek. Szczególną uwagę zwróciłam na występowanie rozszerzenia dla 

instytucji edukacyjnych, przyjazność dla użytkownika i łatwość w zapamiętaniu. Punkty 

otrzymały strony bibliotek: AGH, PK i UJ. 

W dziale czwartym analizowałam narzędzia nawigacyjne, których zadaniem jest poprawa 

orientacji użytkowników na danej stronie internetowej. Wyniki badań z tego działu, 

obejmującego takie zagadnienia, jak: odpowiedni dobór systemu nawigacji względem treści, 

tzw. pomocnicze systemy nawigacyjne, stopkę oraz nawigację powrotną do strony głównej, 

przedstawiłam w tabeli 4.  

Tabela 4. Nawigacja na internetowych stronach bibliotek akademickich Krakowa 
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a. Odpowiedni dobór systemu nawigacji 

względem treści 
0 0 1 1 0 1 1 0 

b. Mapa strony 0 0 1 1 1 1 0 1 

c. Przewodniki, „Pomoc bibliotekarza”, 

FAQ, szkolenia biblioteczne itp.  
0 0 1 1 1 1 1 1 

d. Stopka 0 0 1 1 1 1 0 1 

e. Nawigacja powrotna do strony głównej 0 0 1 1 1 1 1 1 

SUMA (2x) 0 0 5 5 4 5 3 4 

Źródło: opracowanie własne. 

Jeśli chodzi o dobór systemów nawigacyjnych na stronach bibliotek, to ocenę stron 

uzależniłam od występowania takich cech jak: adekwatność systemów nawigacyjnych 

względem treści, różnorodność systemów nawigacyjnych oraz wpływ systemów na ułatwienie 

poruszania się po stronie. Najlepiej wypadły strony bibliotek: AWF, PK, UJ i UP, na których 

zastosowano wszystkie systemy nawigacyjne: globalne, lokalne i kontekstowe.  

Dokonałam także analizy pomocniczych systemów nawigacyjnych, do których zaliczają się 

m.in. mapy serwisów i przewodniki. Wymienione elementy występują na stronach bibliotek: 

AWF, PK, UE, UJ, UP, UR. Kolejnym elementem polepszającym orientację na stronie 

internetowej jest stopka. Strony internetowe wyposażone w stopkę mają biblioteki: AWF, PK, 

UE, UJ i UR. Co więcej, sprawdziłam możliwość powrotu do strony głównej z dowolnego 
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miejsca analizowanej strony internetowej. Punkty przyznano stronom bibliotek: AWF, PK, UE, 

UJ, UP i UR. 

Dział piąty poświęcony został analizie systemów wyszukiwawczych na internetowych 

stronach bibliotek. W tym wypadku istotne były takie elementy jak: wybór obiektów 

wyszukiwania, określenie mechanizmów wyszukiwawczych, prezentacja wyników oraz 

projektowanie interfejsu wyszukiwarki. Wyniki badań z tego działu przedstawiono w tabeli 5.  

Tabela 5. Systemy wyszukiwawcze na internetowych stronach bibliotek akademickich Krakowa 
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 a. Możliwości wyszukiwania 1 1 1 1 1 1 1 1 

b. Kreator zapytań podczas wyszukiwania 1 1 1 1 1 1 1 1 

c. Możliwości zawężania wyników 1 1 1 1 1 1 1 1 

d. Prezentacja wyników 0 1 1 0 1 1 1 1 

e. Widoczność wyszukiwarki 1 0 0 1 1 1 0 0 

SUMA (2x) 4 4 4 4 5 5 4 4 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizie poddałam możliwości wyszukiwawcze zastosowane na internetowych stronach 

bibliotek. Każda z nich oferuje dostęp do komputerowego katalogu online. Oprócz tego 

niektóre biblioteki udostępniły na swoich stronach także inne katalogi, np. katalog czasopism 

– AWF, UE; katalogi specjalne – AWF, UP; multiwyszukiwarki – AGH, AWF, UE, UJ, UP; 

dostęp do zasobów elektronicznych – PK, UJ, UR; katalogi podstawowe (kartkowe) – AGH, 

PK, UE, UJ; repozytoria i bibliografie pracowników – PK, UE, UJ, UP. Ze względu na to, 

że systemy wyszukiwawcze są zależne od różnych czynników, np. specyfiki zbiorów lub 

wielkości księgozbioru, ciężko jednoznacznie ocenić, która z bibliotek zastosowała najlepsze 

względem pozostałych możliwości wyszukiwania na swojej stronie internetowej. W tej 

kategorii punkty przyznano wszystkim stronom bibliotek.  

Ponadto sprawdziłam występowanie narzędzi modyfikujących wyszukiwanie, tzw. 

kreatorów zapytań. Tego typu narzędzia zastosowano we wszystkich analizowanych systemach 

wyszukiwawczych.  

Zbadałam także, jakie możliwości zawężania wyników zastosowano w bibliotecznych 

wyszukiwarkach. Zwróciłam również uwagę na występowanie takich opcji jak: język 

publikacji, rok wydania, kraj publikacji, typ dokumentu, temat i hasło przedmiotowe oraz 
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lokalizacja danego dokumentu w strukturze bibliotecznej. Wszystkie systemy wyszukiwawcze 

badanych bibliotek zostały wyposażone w powyższe elementy filtrujące. W niektórych 

systemach zastosowano jeszcze inne opcje zawężania wyników, co być może jest wynikiem 

specyfiki gromadzonego księgozbioru.  

Analizie poddano także sposoby prezentacji wyników wyszukiwania na internetowych 

stronach bibliotek. Przyznanie punktu wiązało się z występowaniem na stronie takich 

elementów jak: narzędzie sortowania wyników, możliwość ustawienia liczby wyświetlanych 

wyników, narzędzia nawigacyjne, oraz ogólna czytelność. Punkty otrzymały strony bibliotek: 

ASP, AWF, UE, UJ, UP i UR. Punktów nie przyznano stronom bibliotek: AGH – za brak 

narzędzi nawigacyjnych i PK – za brak możliwości ustawienia liczby wyświetlanych wyników.  

Zweryfikowałam także lokalizację i widoczność wyszukiwarki na stronach bibliotek 

akademickich. Punkty przyznałam bibliotekom, na których katalogi znajdowały się 

bezpośrednio na stronie internetowej i były umieszczone w widocznym miejscu. Powyższe 

warunki zostały spełnione w przypadku stron bibliotek: AGH, PK, UE i UJ. 

W ostatnim dziale skupiłam się na analizie zawartości merytorycznej internetowych stron 

bibliotek akademickich Krakowa. Wyniki badań z tego działu przedstawione zostały w tabeli 6. 

Tabela 6. Zawartość merytoryczna internetowych stron bibliotek akademickich Krakowa 
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a. Podstawowe informacje o bibliotece tj. 

historia, struktura, adres, kontakt, 

godziny otwarcia, nowości książkowe, 

polecane linki i in. 

1 1 0 1 1 1 1 0 

b. Zasady udostępniania, regulaminy 1 1 1 1 1 1 1 1 

c. Informacje o katalogach 1 1 1 1 1 1 1 1 

SUMA 3 3 2 3 3 3 3 2 

Źródło: opracowanie własne. 

W wymienionym wyżej obszarze przeanalizowałam znajdujące się na stronie internetowej 

podstawowe informacje o bibliotece, takie jak dane teleadresowe, historia, struktura, dane 

kontaktowe, godziny otwarcia, nowości książkowe, polecane linki itp. Punkty otrzymały strony 

bibliotek: AGH, ASP, PK, UE, UJ i UP. Na stronie biblioteki AWF nie ma żadnej informacji 

o lokalizacji biblioteki. Z kolei na stronie biblioteki UR nie zamieszczono wzmianki na temat 
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jej struktury i historii powstania. Jeśli zaś chodzi o zasady udostępniania księgozbioru, 

regulaminy i katalogi, to punkty przyznano wszystkim bibliotekom. 

W tabeli 7 przedstawiłam zestawienie zbiorcze wyników uzyskanych na podstawie analizy 

porównawczej. Z tabeli wynika, że najlepsze pod względem architektury informacji są 

internetowe strony bibliotek głównych Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Najmniejszą liczbę punktów otrzymała strona biblioteki Akademii Sztuk 

Pięknych. 

Tabela 7. Zestawienie zbiorcze wyników uzyskanych na podstawie analizy porównawczej architektury stron 

internetowych bibliotek akademickich Krakowa 

 

B
G

 A
G

H
 

B
G

 A
S

P
 

B
G

 A
W

F
 

B
G

 P
K

 

B
G

 U
E

 

B
G

 U
J

 

B
G

 U
P

 

B
G

 U
R

 

SUMA (DZIAŁ I – Szata graficzna) 6 2 4 5 5 5 6 1 

SUMA (DZIAŁ II – Grupowanie i organizacja treści) 0 0 3 4 0 4 4 0 

SUMA (DZIAŁ III – Nazewnictwo i etykiety) 6 5 4 7 6 6 5 3 

SUMA (DZIAŁ IV – Nawigacja) 0 0 5 5 4 5 3 4 

SUMA (DZIAŁ V – Wyszukiwanie) 4 4 4 4 5 5 4 4 

SUMA (DZIAŁ VI – Zawartość merytoryczna) 3 3 2 3 3 3 3 2 

SUMA (I + 2x II + 2x III + 2x IV + 2x V + VI) 29 23 38 48 38 48 41 25 

Źródło: opracowanie własne. 

B) BADANIA ANKIETOWE 

Badania ankietowe stanowiły drugą część prac badawczych nad architekturą informacji 

internetowych stron bibliotek akademickich Krakowa. Wzięło w nich udział 80 studentów 

krakowskich uczelni wyższych (dziesięciu z każdej uczelni), w sumie: 26 studentów studiów 

licencjackich (32,5%) oraz 54 studentów studiów magisterskich (67,5%). W strukturze badanej 

populacji znalazło się: 5 studentów pierwszego roku (19%), 16 – drugiego (62%) i 5 – trzeciego 

(19%) studiów licencjackich oraz 36 studentów pierwszego roku (67%) i 18 – drugiego (33%) 

studiów magisterskich.  

Dwa pierwsze pytania: Jak często chodzisz do biblioteki? oraz Jak często korzystasz ze strony 

internetowej tej biblioteki? miały na celu uzyskanie informacji o panujących tendencjach 

w sposobach korzystania z bibliotek akademickich. Zestawienie procentowe odpowiedzi 

studentów na pytanie pierwsze, dotyczące tradycyjnego odwiedzania biblioteki, obrazuje 

wykres 1. 
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Wykres 1. Zestawienie procentowe odpowiedzi dotyczących częstotliwości chodzenia do biblioteki 

Źródło: opracowanie własne. 

Najwięcej respondentów (43) odpowiedziało, że chodzi do biblioteki rzadziej niż raz 

w miesiącu, a niewielu mniej (31) kilka razy w miesiącu. Żaden z respondentów nie korzystał 

z biblioteki codziennie, a tylko 6 osób kilka razy w tygodniu. 

Z kolei zestawienie procentowe odpowiedzi studentów na pytanie drugie dotyczące 

korzystania z biblioteki za pośrednictwem komputera obrazuje wykres 2. 

Wykres 2. Zestawienie procentowe odpowiedzi dotyczących częstotliwości korzystania ze strony WWW 

biblioteki 

Źródło: opracowanie własne. 

Najwięcej respondentów (35) odpowiedziało, że korzysta ze strony kilka razy w miesiącu, 

a tylko 24 studentów przyznało, że rzadziej. W porównaniu z pytaniem pierwszym, wzrosła 

liczba ankietowanych odwiedzających bibliotekę codziennie (3) i kilka razy w tygodniu (18). 
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Kolejne pytania 3-6 miały na celu uzyskanie opinii studentów na temat szaty graficznej 

i organizacji treści na internetowych stronach bibliotek. Zestawienie odpowiedzi studentów na 

pytanie 3 dotyczące estetyki strony internetowej obrazuje wykres 3. 

Wykres 3. Zestawienie odpowiedzi dotyczących oceny szaty graficznej  bibliotek 

Źródło: opracowanie własne. 

Najlepiej szatę graficzną swojej biblioteki akademickiej ocenili studenci UE, którzy 

w przeważającej liczbie głosów uznali ją za nowoczesną (64%). Żaden z respondentów nie 

uznał jej za przestarzałą, niczym się nie wyróżniającą lub obrzydzającą. W opinii studentów 

AGH szata graficzna ich biblioteki akademickiej jest w równym stopniu stonowana i spokojna, 

jak i niczym się nie wyróżniająca. Takich odpowiedzi udzielano najczęściej (83%). 

W przypadku strony biblioteki ASP nie ma przeważających opinii. Najczęściej jednak 

uznawano ją za stonowaną i spokojną (33%). Szatę graficzną strony biblioteki PK studenci 

przeważnie oceniali jako nowoczesną (45%). Jednak w odpowiedziach pojawiały się także takie 

cechy jak: stonowana i spokojna (18%), niczym się nie wyróżniająca (18%) lub przestarzała 

(9%). W przypadku szaty graficznej strony biblioteki UJ najczęściej uznawano ją jako 

stonowaną i spokojną (55%). Jednostkowe były opinie: przestarzała (9%) i nowoczesna (9%). 

Pozytywnie ocenili stronę swojej biblioteki akademickiej studenci UP, która jest zdaniem 

większości: nowoczesna (55%) oraz stonowana i spokojna (27%). Najgorzej pod względem 

szaty graficznej wypadła strona biblioteki UR, która została oceniana jako przestarzała (42%). 

Zestawienie procentowe odpowiedzi studentów na pytanie czwarte, dotyczące kroju 

i rozmiaru czcionki na stronie internetowej obrazuje wykres 4. 
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Wykres 4. Zestawienie odpowiedzi oceniających krój i rozmiar czcionki na stronie 

Źródło: opracowanie własne. 

Najlepiej oceniono bibliotekę AGH. Wszyscy użytkownicy jej strony uznali krój i rozmiar 

czcionki za odpowiednie. W przypadku stron bibliotek: ASP, PK i UE krój i rozmiar czcionki 

najczęściej uznano za odpowiedni (9), a rzadziej – krój dobry, a rozmiar zły (1). Na stronie 

biblioteki AWF, jako jedynej ze wszystkich poddanych ocenie, pojawiły się odpowiedzi, 

że krój jest zły, a rozmiar dobry (2). Jeden z ankietowanych uznał także, że krój i rozmiar 

czcionki są nieodpowiednie. Ocena analizowanych cech na stronach bibliotek: UJ i UP 

przedstawiała się podobnie: dla siedmiu respondentów były odpowiednie – UJ, dla sześciu          

– UP, dla trzech krój był dobry, a rozmiar zły – UJ, dla czterech – UP. Najgorzej przedstawiała 

się ocena kroju i rozmiaru czcionki na stronie biblioteki UR, gdzie 5 ankietowanych przyznało, 

że są odpowiednie, 1 – że krój jest dobry, a rozmiar zły i 4 – że są nieodpowiednie. 

Zestawienie procentowe odpowiedzi studentów na pytanie piąte dotyczące ekspozycji 

logotypów i nazw bibliotek na ich stronach internetowych obrazuje wykres 5. 

Wykres 5. Zestawienie odpowiedzi dotyczących sposobu eksponowania logo i nazwy  

Źródło: opracowanie własne. 

Użytkownicy bibliotek: AGH, PK, UE, UJ i UP stwierdzili jednogłośnie, że logotypy 

i nazwy bibliotek są one dobrze wyeksponowane na ich stronach internetowych. Innego zdania 
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byli studenci uczelni ASP, AWF i UR, według których logo i nazwa ocenianych bibliotek były 

źle usytuowane. Takie głosy nie stanowiły jednak większości udzielanych wypowiedzi. 

W przypadku stron bibliotek ASP i AWF były to 3 głosy, a w przypadku UR – 4. 

Zestawienie procentowe odpowiedzi studentów na pytanie szóste dotyczące grupowania 

i organizowania treści na internetowych stronach bibliotek obrazuje wykres 6.  

Wykres 6. Zestawienie odpowiedzi dotyczących informacji dla konkretnych grup użytkowników 

Źródło: opracowanie własne. 

W pytaniu szóstym zwrócono uwagę na kwestie grupowania i organizacji treści na 

internetowych stronach bibliotek akademickich Krakowa. Ocenie poddano w szczególności 

audytoryjny podział informacji na tych stronach. Użytkownicy bibliotek: UE, UJ i UP 

jednogłośnie uznali, że treści zawarte na stronach ich bibliotek akademickich podzielono 

w sektory przeznaczone dla konkretnych grup użytkowników. Podobnie przyznali prawie 

wszyscy (oprócz 1 osoby) użytkownicy biblioteki UR. Wśród respondentów oceniających 

stronę biblioteki AGH wykształciły się dwie równe grupy, z których jedna uznała, że taki 

podział występuje na stronie, a druga że nie występuje. Najgorzej oceniono strony bibliotek: 

ASP, AWF i PK. W przypadku biblioteki AWF wszyscy ankietowani zgodnie stwierdzili, 

że nie ma wyraźnego podziału treści na sektory dla konkretnych użytkowników. W przypadku 

stron bibliotek AWF i PK takich odpowiedzi udzieliła większość ankietowanych (8). 

Pytania 7–8 miały na celu uzyskanie opinii studentów na temat nazewnictwa i etykiet na 

internetowych stronach bibliotek akademickich Krakowa. W pytaniu siódmym poddałam 

ocenie adekwatność nadawanych na stronach etykiet względem treści jakie faktycznie 

reprezentują. Zestawienie procentowe odpowiedzi studentów na pytanie siódme obrazuje 

wykres 7.  
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Wykres 7. Zestawienie odpowiedzi dotyczących adekwatności nagłówków zakładek do ich zawartości 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdaniem respondentów nagłówki zakładek badanych stron są adekwatne do ich zawartości. 

Takich odpowiedzi udzielili prawie wszyscy ankietowani (79). Wyjątek stanowił jeden 

użytkownik biblioteki ASP, którego zdaniem na jej stronie internetowej etykiety nie zawsze są 

zgodne z reprezentowaną zawartością.  

Zestawienie odpowiedzi studentów na pytanie ósme, dotyczące cech charakteryzujących 

adresy URL badanych stron internetowych, obrazuje wykres 8. 

Wykres 8. Zestawienie odpowiedzi dotyczących oceny adresu URL strony 

Źródło: opracowanie własne. 

Najlepszą ocenę uzyskała strona biblioteki UJ, której to adres użytkownicy określili jako 

logiczny, wynikający z nazwy (54%) oraz łatwy do zapamiętania (46%). Żaden z respondentów 

nie uznał go za zbyt długi lub trudny do zapamiętania. Dobrą ocenę otrzymały także strony 

bibliotek: AGH, ASP, AWF, UP i UR, których użytkownicy w większości głosów (AGH – 

64%, ASP – 58%, AWF – 54%, UP – 73%, UR – 46%) ocenili je jako logiczne, wynikające 

z nazwy. Natomiast adresy stron bibliotek: PK i UE wypadły najgorzej w opinii respondentów, 

którzy przeważnie określali je jako trudne do zapamiętania (PK – 45%, UE – 42%). 
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Czy nagłówki zakładek umieszczonych na stronie są adekwatne do 
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Pytania 9–10 miały na celu uzyskanie opinii studentów na temat systemów nawigacyjnych 

na internetowych stronach bibliotek akademickich Krakowa. Zestawienie procentowe 

odpowiedzi studentów na pytanie dziewiąte, dotyczące nawigacji na stronie internetowej, 

obrazuje wykres 9. 

Wykres 9. Zestawienie odpowiedzi dotyczących problemów z nawigacją po stronie internetowej biblioteki 

Źródło: opracowanie własne. 

Poruszanie się po stronie internetowej stanowiło problem dla użytkowników bibliotek: 

UE (3) i AGH (2). Natomiast najlepszym systemem nawigacyjnym, zdaniem respondentów, 

charakteryzują się strony bibliotek: PK (10) i UP (10).  

Zestawienie procentowe odpowiedzi studentów na pytanie dziesiąte, dotyczące systemów 

nawigacji zwrotnej obrazuje wykres 10.  

Wykres 10. Zestawienie odpowiedzi dotyczących możliwości z każdego miejsca na stronie powrotu do strony 

głównej 

Źródło: opracowanie własne. 

Najlepiej oceniono strony bibliotek: ASP, PK, UJ i UP. Możliwość powrotu do strony 

głównej z dowolnego miejsca na tych stronach odnotowała większość użytkowników (9). Na 

drugim miejscu znalazły się strony bibliotek: AGH i AWF (8), na trzecim – UE (7), a na 

czwartym – UR (6). 
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Pytania 11–13 miały na celu uzyskanie opinii studentów na temat systemów 

wyszukiwawczych zastosowanych na internetowych stronach bibliotek. W pytaniu jedenastym 

poddano ocenie widoczność katalogu wyszukiwawczego na badanej stronie. Zestawienie 

procentowe odpowiedzi studentów na pytanie jedenaste, obrazuje wykres 11. 

Wykres 11. Zestawienie odpowiedzi dotyczących sposobu eksponowania na stronie narzędzi wyszukiwawczych 

Źródło: opracowanie własne. 

Najlepiej pod tym względem oceniono biblioteki: PK i UE, których katalogi były na stronie 

dobrze wyeksponowane zdaniem wszystkich respondentów. Korzystnie oceniono także 

usytuowanie katalogów na stronach bibliotek: AGH i UJ. Zdecydowana większość 

respondentów (9) uznała je za widoczne na stronie. Najgorzej pod względem umiejscowienia i 

widoczności katalogów wyszukiwawczych wypadły strony bibliotek: UP i UR. W przypadku 

biblioteki UP, aż połowa ankietowanych uznała katalog za słabo widoczny na stronie, a w 

przypadku biblioteki UR takie zdanie miała większość z nich (6). 

Zestawienie procentowe odpowiedzi studentów na pytanie dwunaste, dotyczące możliwości 

katalogów wyszukiwawczych, obrazuje wykres 12.  

Źródło: opracowanie własne. 

 -

  2

  4

  6

  8

  10

  12

AGH ASP AWF PK UE UJ UP UR

Czy narzędzia wyszukiwawcze są dobrze wyeksponowane na stronie?

TAK NIE

Wykres 12. Zestawienie odpowiedzi dotyczących możliwości doboru różnych kryteriów wyszukiwania 
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Wszyscy użytkownicy bibliotek: AGH, AWF, PK i UE uznali, że na stronach ich bibliotek 

akademickich istnieje możliwość doboru różnych kryteriów wyszukiwania. Tego samego 

zdania była zdecydowana większość studentów: ASP, UJ, UP – (9) i UR – (8). Zestawienie 

procentowe odpowiedzi studentów na pytanie dwunaste obrazuje wykres 12. 

W pytaniu 13 oceniono zawartość informacyjną internetowych stron badanych bibliotek. 

Zestawienie odpowiedzi studentów na pytanie trzynaste obrazuje wykres 13. 

Źródło: opracowanie własne. 

Pomoce rozumiane jako poradniki, szkolenia, FAQ itp. zauważyło aż 90% użytkowników 

biblioteki AGH i tylko 20% użytkowników biblioteki ASP. Żaden z ankietowanych nie znalazł 

mapy strony biblioteki ASP, za to aż 80% respondentów odnalazło ją na stronie biblioteki UR. 

Informacje o katalogach odnalazła zdecydowana większość studentów (80%) uczelni: ASP, 

AWF, PK, UE i UJ. Zasady udostępniania zbiorów znalazło najwięcej respondentów (80%) na 

stronie biblioteki PK, natomiast najmniej (40%) na stronie biblioteki UP. 80% użytkowników 

bibliotek: ASP i UP zauważyło na stronach informacje o polecanych linkach. Najsłabiej pod 

tym względem wypadły strony bibliotek AGH – (10%) i PK – (20%). Nowości i aktualności, 

godziny otwarcia oraz dane kontaktowe były najlepiej widoczne dla ogółu respondentów. 

Zdecydowaną przewagę uzyskała jednak strona biblioteki PK, której 100% ankietowanych 

znalazło wszystkie z tych trzech elementów. Informacje o strukturze organizacyjnej biblioteki 

umieszczono zdaniem 70% studentów na stronach bibliotek: AGH i PK, a tylko według 10 % 

na stronie biblioteki UR. Historię biblioteki odszukało 70% respondentów bibliotek: AGH, UE, 

UJ i UP, tylko 30% biblioteki PK i żaden użytkownik biblioteki UR. Informacje o usługach 

Wykres 13. Zestawienie odpowiedzi dotyczących informacji łatwo odnajdywanych na stronie biblioteki 
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Które informacje łatwo można znaleźć na stronie biblioteki?

pomoce mapa strony informacje o katalogach zasady udostępniania
polecane linki nowości/aktualności godziny otwarcia dane do kontaktu
struktura biblioteki historia biblioteki wykaz usług
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zostały najlepiej wyeksponowane na stronie biblioteki PK. Znalazło je aż 90% ankietowanych. 

Ponad połowa respondentów (60%) odnalazła informacje o usługach na stronie biblioteki UJ. 

Najgorzej pod tym względem wypadły biblioteki: UE i UP, których tylko 10% ankietowanych 

zaznaczyło ich obecność na stronie. W ogólnym rankingu najbogatszą zawartość informacyjną 

mają strony bibliotek: PK i UJ, których użytkownicy odnaleźli w sumie PK – 73% i UJ – 70% 

wszystkich wymienionych w ankiecie elementów. Natomiast najuboższą zawartość 

informacyjną mają strony bibliotek: UR i ASP, których użytkownicy odnaleźli w sumie UR – 

52% i ASP – 55% wszystkich wymienionych w ankiecie elementów. 

Celem pytania czternastego było uzyskanie opinii studentów na temat ogólnych wrażeń 

i odczuć związanych z korzystaniem ze strony danej biblioteki akademickiej. Zestawienie 

odpowiedzi studentów na pytanie czternaste obrazuje wykres 14. Najlepszą opinię wystawiono 

stronom bibliotek: AGH i UJ. Wszyscy ankietowani oddali głosy i żaden z nich nie uznał stron 

za nieczytelne lub skomplikowane. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Pod względem przejrzystości lepsza okazała się strona biblioteki AGH. Takie odpowiedzi 

stanowiły 63% wszystkich głosów, w przypadku UJ – 44%. Natomiast bardziej funkcjonalna 

była strona biblioteki UJ – 25%, a AGH – 16%. Najgorzej wypadła strona biblioteki UR, 

w ocenie której aż 28% głosów stwierdziło, że jest nieczytelna, a 22% że trudno znaleźć 

potrzebne informacje. Przeważnie respondenci nie uznawali stron za skomplikowane. Taka 

cecha wystąpiła pojedynczo w opiniach użytkowników bibliotek: PK i UE i stanowiła 5% 

wszystkich głosów. 

Wykres 14. Zestawienie odpowiedzi dotyczących określeń najlepiej charakteryzujących stronę wybranej 

biblioteki 
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Które z określeń najlepiej charakteryzują stronę danej biblioteki?

funkcjonalna przejrzysta łatwo znaleźć informacje
skomplikowana nieczytelna trudno znaleźć informacje
nie mam zdania
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WNIOSKI Z BADAŃ 

W wyniku przeprowadzonych badań, założone w pracy hipotezy, mówiące o tym, 

że: „struktura stron internetowych bibliotek akademickich Krakowa jest oparta na 

podstawowych założeniach przyjętych w architekturze informacji”, a także ze „ocena 

architektury informacji w oparciu o analizę porównawczą i opinię użytkowników jest 

podobna”, znalazły potwierdzenie w uzyskanych wynikach. Na tej podstawie można 

stwierdzić, że duże znaczenie w projektowaniu i budowie badanych stron mają założenia 

teoretyczne praktyków i badaczy architektury informacji – Louisa Rosenfelda i Petera 

Morville'a. Należy jednak zauważyć wysokie zróżnicowanie w wykorzystaniu poszczególnych 

składników i obszarów tej dyscypliny. Największe dysproporcje w strukturze stron pojawiły 

się w kontekście zastosowanych systemów organizacyjnych i nawigacyjnych.  

Wyniki badań architektury informacji internetowych stron bibliotek akademickich 

Krakowa, uzyskane w wyniku analizy porównawczej, stanowiącej pierwszą część prac 

badawczych, przedstawia tabeli nr 8. 

Tabela 8. Wyniki analizy porównawczej internetowych stron bibliotek akademickich Krakowa w kontekście 

architektury informacji 
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SUMA (I + 2x II + 2x III + 2x IV + 2x V + VI) 29 23 38 48 38 48 41 25 

Źródło: opracowanie własne. 

W wyniku przeprowadzonych badań porównawczych najlepsze pod względem architektury 

informacji okazały się być ex aequo strony bibliotek: PK i UJ, które w końcowej ocenie 

otrzymały 48 z 51 możliwych do uzyskania punktów. Oznacza, to że struktura internetowych 

stron tych bibliotek w 94% spełnia określone w schemacie porównawczym cechy dobrej 

architektury informacji. Drugie miejsce, z wynikiem 41 punktów (80%) uzyskała strona 

biblioteki UP. Na trzecim miejscu znalazły się na równi strony bibliotek: AWF i UE z liczbą 

38 punktów (74%). Kolejne miejsca zajęły strony bibliotek: AGH – 29 punktów (57%), UR – 

25 punktów (49%) i na końcu ASP – 23 punkty (45%). Z powyższych danych wynika, że na 

internetowych stronach większości badanych bibliotek zastosowano się do założeń architektury 

informacji w ponad 70%. Tylko na trzech analizowanych stronach wynik ten oscylował wokół 
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50%. Uzyskane wyniki badań świadczą o wysokiej zastosowalności systemów architektury 

informacji w procesie tworzenia internetowych stron bibliotek akademickich Krakowa. 

Potwierdzeniem danych uzyskanych w wyniku analizy porównawczej są wnioski 

wypływające z badań ankietowych, stanowiących drugą część prac badawczych. W czołówce 

najlepiej ocenianych przez respondentów stron internetowych znalazły się strony bibliotek: PK 

i UJ. Drugie miejsce zajęła strona biblioteki UE, a trzecie – UP. Najgorsze oceny uzyskały 

strony bibliotek: ASP i UR. 

Wyniki badań uzyskane w wyniku analizy porównawczej i badań ankietowych są zbliżone. 

Zarówno w jednym, jak i w drugim badaniu za najlepsze pod względem architektury informacji 

uznano strony bibliotek: PK i UJ, a najgorsze okazały się strony bibliotek: ASP i UR. Oznacza 

to, że teoretyczne aspekty architektury informacji internetowych stron bibliotek akademickich 

Krakowa, zasadniczo mają zastosowanie w praktyce i znajdują odzwierciedlenie w opiniach 

użytkowników.  


