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ANKIETA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA HASEŁ 
PRZEDMIOTOWYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW 

KOMPUTEROWEGO KATALOGU ZBIORÓW BIBLIOTEK UJ

Na przełomie stycznia i lutego 2007 roku przeprowadzono na terenie Biblioteki 
Jagiellońskiej ankietę, która miała na celu zbadanie, w jakim stopniu język haseł przed-
miotowych KABA jest wykorzystywany przy wyszukiwaniu informacji w Komputero-
wym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, zamawianiu dokumentów, a więc – w jakim za-
kresie służy zaspokojeniu potrzeb informacyjnych użytkowników oraz w jakim stopniu 
czytelnicy korzystają z tradycyjnych kartkowych katalogów rzeczowych. Podobne an-
kiety przeprowadzano w innych bibliotekach, np. w Bibliotece Uniwersytetu Warszaws-
kiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Papieskiej Akademii Teologicznej.

Badanie przeprowadzono, posługując się kwestionariuszami w formie drukowanej, 
a także elektronicznej. W całości zgromadzonego materiału badawczego ankiety elek-
troniczne stanowiły 87%, a papierowe 13%.

Ankiety drukowane były dostępne w Wypożyczalni i w Katalogu Rzeczowym, nato-
miast ankiety komputerowe zamieszczono na stronie domowej BJ, a później bezpośred-
nio na stronie Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ.

Ostateczna forma ankiety zawierała 21 pytań. Większość stanowiły pytania zamknię-
te. W dwóch pytaniach pozostawiono możliwość swobodnej wypowiedzi ankietowane-
go. W pierwszym przypadku pytanie dotyczyło roku i kierunku studiów, a w drugim 
przypadku respondent mógł swobodnie wyrazić opinię, co biblioteka mogłaby zrobić, 
aby poprawić skuteczność wyszukiwania przedmiotowego.
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WYNIKI

Uzyskano odpowiedzi od 545 respondentów (70 ankiet drukowanych, 475 ankiet 
komputerowych).

Pytanie 1: Kim jesteś? Podaj swoją płeć? 
Na to pytanie odpowiedziało 97,4% badanych, w tym 69% stanowiły kobiety, a 31% 

mężczyźni. Największą grupą badawczą (73%) byli studenci: studenci V roku – 26%, 
studenci IV roku – 19%, studenci III roku – 19%, studenci II roku – 18%, studenci 
I roku – 11%, a 7% studentów nie zaznaczyło roku studiów. Pozostała grupa respon-
dentów to doktoranci – 11%, pracownicy naukowi – 7%, bibliotekarze – 5% i pozostali 
użytkownicy – 3%. 

Główną grupę stanowili studenci kierunków humanistycznych – 53%, kierunki ścis-
łe reprezentowało – 14%, a kierunki medyczne – 2%. Natomiast 31% studentów nie 
zaznaczyło kierunku studiów.

Pytanie 2: Jak często korzystasz z katalogów kartkowych? 
Na to pytanie odpowiedziało 529 ankietowanych, do wyboru mieli odpowiedzi: czę-

sto, rzadko i nigdy. Wśród badanych – 26% zdeklarowało, że często korzysta z katalo-
gów kartkowych, 40% rzadko, a 34% nigdy. 

Pytanie 3: Czy korzystasz z tradycyjnych katalogów rzeczowych? 
Odpowiedzi Tak udzieliło 41% respondentów, a odpowiedzi Nie – 59% .

Pytanie 4: Jak często korzystasz z Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ? 
Wśród badanych 60% zaznaczyło, że korzysta codziennie lub co najmniej raz na 

tydzień.
Rzadziej niż raz na tydzień korzysta – 31% , rzadziej niż raz w miesiącu, ale co 

najmniej raz na semestr – 8%. Po 0,4% zaznaczono odpowiedzi: rzadziej niż raz na 
semestr, pierwszy raz i nie korzystam.

Pytanie 5: Z jakich typów wyszukiwania korzystasz w Komputerowym Katalogu 
Zbiorów Bibliotek UJ?

W tym pytaniu wskazano 4 możliwości wyszukiwania: przez autora, tytuł, słowa 
kluczowe i przez hasła przedmiotowe. Wyszukiwanie przez hasło przedmiotowe znalaz-
ło się na trzeciej pozycji po wyszukiwaniu przez autor i tytuł, ale przed wyszukiwaniem 
przez słowo kluczowe. 

Treść często rzadko nigdy
Autor 93% 6% 1%
Tytuł 88% 11% 1%
Słowa kluczowe 33% 48% 19%
Hasła przedmiotowe 44% 37% 19%
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Pytanie 6: Co robisz, gdy nie znasz autora lub tytułu? 
W tym pytaniu czytelnicy mieli do wyboru dwie odpowiedzi: rezygnuję z szukania 

i szukam dalej. Odpowiedź szukam dalej zaznaczyło 83% osób, rezygnuję z szukania 
– 17%.

Pytanie 7: Jeżeli szukasz w katalogu, nie używając kategorii autor lub tytuł, to szu-
kasz przez:

Badani mieli do wyboru cztery kategorie: hasło przedmiotowe, sygnaturę, słowa 
kluczowe i inną niezdefiniowaną możliwość. Można było zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź.

Czytelnicy najczęściej zaznaczali kategorię: hasło przedmiotowe (347 wskazań), 
słowo kluczowe (213 wskazań), sygnatura (30 wskazań) i inaczej (11 wskazań). Wyniki 
wskazują, że czytelnicy częściej wyszukują daną pozycję poprzez hasła przedmiotowe 
niż przez słowa kluczowe.

Pytanie 8: Czy korzystasz z haseł przedmiotowych KABA i MeSH? 
Z haseł przedmiotowych KABA korzysta 72% pytanych, a z haseł MeSH tylko 19% 

pytanych.

Pytanie 9: Jak często stosujesz hasła przedmiotowe w porównaniu z wyszukiwaniem 
przez autor lub tytuł? 

Od czytelników uzyskano odpowiedzi: częściej – 9% , równie często – 16%, rzadziej 
– 58%, nie korzystam – 17%.

Pytanie 10: Gdy szukasz książki przez hasło przedmiotowe rozpoczynasz od? 
Od hasła ogólnego szuka 19% ankietowanych, od hasła od razu odpowiadającego 

szukanej tematyce – 67%, nie korzysta – 14%.

Pytanie 11: Jak szukasz potrzebnej Ci książki za pomocą haseł przedmiotowych 
i który ze sposobów stosujesz najczęściej?

Treść często rzadko nigdy

Przewijam kolejne okna z indeksami haseł 256 117 130

Uzupełniam hasło wyrażeniami typu – aspekt 
ekonomiczny lub –1991

203 154 148

Korzystam z odsyłaczy do innych haseł (znak + 
przy haśle)

194 187 112

Czytam uwagi o zakresie stosowania haseł 101 217 162

Wpisuję hasło i otwieram okno z listą książek 277 141 62

Inaczej 25 88 99
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Pytanie 12: Jak często hasła przedmiotowe pozwalają dotrzeć do poszukiwanej in-
formacji?

Większość badanych, bo aż 63%, odpowiedziała, że często hasła przedmiotowe po-
zwalają dotrzeć do poszukiwanej informacji. Pozostała grupa zaznaczyła odpowiedzi: 
rzadko 29%, a nigdy 8%.

Pytanie 13: Czy wiesz, że czasem system odsyła Cię do innej formy hasła niż ta, 
którą pierwotnie wpisałeś? 

Na to pytane ankietowani odpowiedzieli: Tak – 70%, Nie – 30%.

Pytanie 14: Czy korzystasz z haseł powiązanych z danym tematem? np. Literatura 
zobacz Książki i czytanie?

Na to pytanie 66% badanych odpowiedziało Tak, a 34% wskazało odpowiedź Nie.

Pytanie 15: Czy książki, do których prowadziły hasła przedmiotowe, były zgodne 
z Twoimi oczekiwaniami? 

Odpowiedź często wskazało 60% respondentów, natomiast 32% wybrało rzadko, 
a pozostałe 8% nigdy.

Pytanie 16: Co utrudnia Ci wyszukiwanie za pomocą haseł przedmiotowych? 
W tym pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 
Ankietowani najczęściej zaznaczali: hasła określają tematykę zbyt ogólnie (256 

wskazań), brak wyodrębnienia haseł z poszczególnych dziedzin wiedzy (210 wskazań), 
terminy haseł nie są zgodne z używanym słownictwem (173 wskazania), układ katalogu 
nie jest czytelny (120 wskazań), hasła określają tematykę zbyt szczegółowo (97 wska-
zań).

Pytanie 17: Co biblioteka mogłaby zrobić, aby poprawić skuteczność wyszukiwania 
przedmiotowego? W tym pytaniu pozostawiono możliwość swobodnej wypowiedzi. 
Ankietowani wpisywali najróżniejsze postulaty, m.in.:

– bardziej szczegółowe opracowanie rzeczowe dokumentów
– przy wyszukiwaniu dodać opcję wyświetlaj tylko dostępne do wypożyczenia
– hasła powinny być bardziej ogólne
– pogrupować hasła wg dziedzin (możliwość przeglądania ogólnych haseł i możli-

wość wchodzenia w poszczególne kategorie)
– zmienić układ katalogu na bardziej czytelny
– wprowadzić wszystkie książki i czasopisma do katalogu komputerowego
– umożliwić opcję wyszukiwania danego słowa niezależnie od jego odmiany grama-

tycznej (np. szukam czegokolwiek, co ma w tytule „smak” – system wyszuka tytuły, np. 
posmak, smakuje, smakiem

– zorganizować szkolenia z wyszukiwania przedmiotowego lub zamieścić prezenta-
cję np. we Flash

– rozbudować system helpów
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– po wyborze hasła mogłoby się ukazać „drzewko odsyłaczy”, 
– może wprowadzić system znaków graficznych „drzewko”. Coś bardziej czytelnego 

i zachęcającego do poszukiwania
– możliwość przeglądania ogólnych haseł i wchodzenia w poszczególne kategorie
– aby w indeksie ukazywały się książki, które są na terenie BJ, a nie w bibliotekach 

instytutowych czy w bibliotece CM
– zrobić bardziej przejrzystą instrukcję i zamieścić ją na stronie
– przydałby się przewodnik po języku haseł przedmiotowych
– zlikwidować hasła przedmiotowe, a zrobić indeksowanie słów kluczowych
– przedstawić hierarchię i krótki opis haseł
– stworzyć krótką instrukcję dla tych, którzy nie wiedzą o tych możliwościach
– stosować jakiś system, aby mieć dostęp do spisu treści każdej książki, albo dodać 

abstrakt do każdej pozycji
– czemu nie ma haseł Kielce – kultura, tylko Kielce – życie intelektualne
– uniwersytet – ciało pedagogiczne :) śmiesznie brzmi
– słownictwo zgodne z używaną terminologią, jak np. Kwiaty – ikonografia
– uprościć hasła
– wprowadzić słownictwo przypominające używane w dzisiejszych czasach
– wprowadzić nowe nazewnictwo
– udostępnić katalog haseł przedmiotowych online
– w bibliotece można usprawnić wszystko – BJ to jesień średniowiecza
– czasem książki klasyfikowane są wg zupełnie już nieaktualnych kryteriów, używa 

się przestarzałych terminów
– ograniczyć wyświetlanie pozycji niezwiązanych z szukanym przedmiotem
– sugerowałbym zmianę na bardziej czytelny dla użytkowników system OPAC
– wprowadzić alfabetyczną listę wszystkich haseł
– założyć sieć bezprzewodową w bibliotece
– nie mam pojęcia; nie wiem; trudno mi określić.

Obok propozycji usprawnienia wyszukiwania przedmiotowego pojawiły się też po-
zytywne uwagi na temat katalogu przedmiotowego:

– mnie takie wyszukiwanie w pełni satysfakcjonuje
– tak w ogóle to jesteście świetni :))
– w dużej mierze jestem zadowolona. Nie mam problemów ze znalezieniem interesu-

jących mnie książek w danej tematyce, nawet jeżeli nie znam autora czy tytułu
– katalog całkiem dobrze spełnia moje potrzeby, czasem brakuje tylko informacji, że 

dana pozycja jest zgubiona lub niedostępna.

W tym pytaniu czytelnicy zamieścili również uwagi dotyczące organizacji pracy w BJ:
– od ochroniarzy i szatniarek zacznijcie... potem przyjdzie czas na „skuteczność wy-

szukiwania przedmiotowego”
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– przeszkolić pracowników i motywować do tego, aby traktowali użytkowników 
z szacunkiem, pomimo że czasem zdarza się, iż czegoś nie wiedzą

– mieć pracowników zdolnych i życzliwych zamiast niekulturalnych prostaków jak 
teraz

– wpuścić czytelników między regały, sami by sobie wybrali
– fatalna obsługa na parterze w punkcie wydawania kart, ogromny formalizm! 

Dramat!

Pytanie 18: Czy korzystasz?
W tym pytaniu 136 osób zaznaczyło, że korzysta z instrukcji dotyczącej wyszukiwa-

nia według haseł przedmiotowych, a 135 korzysta z pomocy bibliotekarza.

Pytanie 19: Czy instrukcja dotycząca wyszukiwania według haseł przedmiotowych 
pomaga w korzystaniu z Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ?

Odpowiedzi Tak udzieliło 32% respondentów, Nie – 14%, Nie mam zdania – 53%.

Pytanie 20: Czy taka instrukcja powinna ukazywać się na stronie internetowej BJ?
Tak – 71%, Nie – 6%, Nie mam zdania – 23%.
(W trakcie przeprowadzania ankiety, w lutym 2007 roku zamieszczono na stronie BJ 

instrukcję dotyczącą wyszukiwania według haseł przedmiotowych).

Pytanie 21: Czy wziąłbyś udział w szkoleniu na temat sposobu korzystania z haseł 
przedmiotowych? 

Wśród badanych 51% zadeklarowało chęć udziału w szkoleniu, a 49% odpowiedzia-
ło: Nie.

WNIOSKI

1. Wyniki ankiety wykazały, że respondenci bardzo często korzystają z Kom-
puterowego Katalogu Zbiorów UJ. Stosunkowo duża liczba czytelników korzysta 
równocześnie z tradycyjnych katalogów kartkowych, w tym z katalogów rzeczo-
wych.

2. Podobnie jak w innych bibliotekach, czytelnicy najczęściej wyszukują doku-
menty poprzez autora i tytuł. Jednak bardzo często, nie znając tytułu, wykorzystują 
inne możliwości wyszukiwania. Inaczej niż w innych bibliotekach, stosunkowo czę-
sto czytelnicy BJ korzystają z haseł przedmiotowych. Wyszukiwanie przez hasła 
przedmiotowe znalazło się na trzecim miejscu, znacznie wyprzedzając słowa klu-
czowe. Czytelnicy podkreślają skuteczność wyszukiwania poprzez hasła przedmioto-
we, wykazują dużą wiedzę związaną z jhp KABA. Mogą na to wpływać następujące 
czynniki:
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• stosunkowo duża liczba studentów ostatnich lat poszukuje bardziej skompli-
kowanych informacji, wymagających zaawansowanych metod w wyszukiwa-
niu komputerowym; 

• dużą pomoc w wyszukiwaniu w jhp KABA odgrywa instrukcja wyszukiwania 
w formie drukowanej i elektronicznej;

• czytelnicy podkreślili, że korzystają z pomocy bibliotekarzy w katalogach, 
w Oddziale Informacji Naukowej oraz z wykładów o jhp KABA w ramach 
wykładów Ars Quaerendi.

3. Utrudnienia z wyszukiwaniem jhp KABA są związane: 
• z samym językiem KABA, jego specyfiką, terminologią, budową haseł oraz 

z ograniczeniami systemu komputerowego VTLS; 
• badania wykazały, że część czytelników przy wyszukiwaniu przedmiotowym 

stosunkowo rzadko czyta uwagi o stosowaniu hasła i nie korzysta z odsyłaczy, 
określników – wpisując tylko ogólne hasło; 

• ankietowanym podczas wyszukiwania pozycji przeszkadza stosowanie prze sta-
rzałej terminologii przy rzeczowym opracowaniu dokumentów (np. Uniwersytet 
– ciało pedagogiczne).

4. Czytelnicy chcieliby, aby hasła przedmiotowe były pogrupowane według dzie-
dzin. Nie jest to możliwe w przypadku języka haseł przedmiotowych, który jest języ-
kiem wyszczególniającym (w odróżnieniu od klasyfikacji systematyzujących wiedzę, 
np. w tradycyjnym katalogu systematycznym).

5. Czytelnicy w ankiecie deklarowali, że przy wyszukiwaniu od razu wprowadzają 
hasła przedmiotowe dotyczące tematyki książki (a nie hasła ogólne). Z drugiej strony 
zaś podkreślają, że hasła przedmiotowe są zbyt ogólne, sugerując większe uszczegóło-
wienie.

Kwestią otwartą pozostaje rozumienie pojęcia „szczegółowości” przez czytelników 
oraz – z drugiej strony – głębokość indeksowania przedmiotowego dokumentów.

6. Postulaty związane z jhp KABA będą służyć dalszej modyfikacji i uproszczeniu 
tego języka. Modyfikacja jhp KABA jest procesem permanentnym, a o przeprowadzanych 
modyfikacjach decyduje zespół jhp KABA przy Centrum NUKat w BUW w Warszawie 
oraz Zespół Konsultacyjny jhp KABA, reprezentowany przez bibliotekarzy z różnych 
bibliotek akademickich, w którego pracach uczestniczą dwie osoby z OOP ZN BJ.

7. Postulaty dotyczące systemu komputerowego zostaną przedstawione w Oddziale 
Komputeryzacji BJ i w centrum NUKat w Warszawie i mogą być uwzględnione w dal-
szych wersjach programu VTLS/ VIRTUA.

Autorzy mają nadzieję, że wyniki ankiety będą pomocne w dalszych badaniach 
i w udoskonalaniu języka jhp KABA. Podobna ankieta będzie przeprowadzona w Bi-
bliotece Jagiellońskiej w przyszłości.
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A QUESTIONNAIRE CONCERNING THE USE OF SUBJECT ENTRIES
BY THE USERS OF THE COMPUTER CATALOGUE
OF THE JAGIELLONIAN LIBRARY COLLECTIONS

 SUMMARY

The author of the article presents an account from the research project carried out at the end 
of January and at the beginning of February 2007 among the users of the Computer Catalogue 
of the Library Collections of the Jagiellonian University within the Jagiellonian Library. The 
author tries to provide an answer the question how many users take advantage of the KABA (jhp 
KABA) subject entries and in what way the readers use the jhp KABA system. The question-
naire shows what search possibilities of the system are taken advantage of by the users and to 
what extent the readers still rely on the traditional card subject catalogues. The respondents were 
also able to express their opinion as to what the library could do to improve the effectiveness of 
subject searches. 


