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Abstrakt

Przedmiotem opracowania są strony internetowe jako narzędzie zarządzania informa-
cją i jej jakością. Głównym celem opracowania jest prezentacja metodologii oceny in-
formacji zawartych na stronach internetowych w oparciu o teorie i koncepcje ekologii 
informacji. Celem pośrednim jest przedstawienie wyników badań zrealizowanych za-
projektowaną w tym celu nową metodą zaprezentowaną w tekście. Artykuł napisano na 
podstawie istniejącej literatury przedmiotu. Zastosowano metodę analizy porównawczej 
oraz metodologię projektowania. Okazało się, że w polskim piśmiennictwie z zakresu 
nauki o informacji brakuje publikacji omawiających jakość stron internetowych z punktu 
widzenia ekologii informacji. Stosowane metody i przeprowadzone badania nie uwzględ-
niały wymagań infoekologicznej oceny jakości informacji prezentowanych na stronach 
internetowych. Stąd prezentowany artykuł zawiera opis nowej autorskiej metody oceny 
stron internetowych. Dzięki temu wypełnia istniejącą do tej pory w polskim i zagranicz-
nym piśmiennictwie lukę w metodologii oceny stron internetowych.

Abstract

Websites, the instruments of information management representing specific quality, are 
the subject matter of this study. The goal is to present the quality of information published 
on websites, based on the theories and conceptions of information ecology. The direct 
objective is to present the results of our thematic research conducted with a new method 
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described in this paper. The paper was written with reference to the existing literature on 
the subject. Methods of comparative analysis and design were applied. It was found that 
the Polish literature on information science does not contain specific publications on web-
site quality from the viewpoint of information ecology. The methods applied in this study 
do not take into account the requirements of an info-ecological evaluation of the quality 
of information presented on websites. Consequently, this paper contains a description of 
a newly proposed method of evaluating websites. The method fills in the gap in the meth-
odology of website evaluation identified in Polish and foreign literature on the subject.

Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania są strony internetowe jako narzędzia zarządzania infor-
macją i jej jakością. Głównym celem opracowania jest prezentacja metodologii oceny 
informacji zawartych na stronach internetowych w oparciu o koncepcję i teorie ekologii 
informacji. Celem pośrednim jest przedstawienie wyników badań zrealizowanych nową 
metodą. Artykuł napisano na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i zastosowano 
metodę analizy porównawczej. Okazało się, że w polskim piśmiennictwie z zakresu nauki 
o informacji brakuje publikacji traktującej o jakości stron internetowych z punktu widze-
nia ekologii informacji. Stosowane w tym względzie metody i przeprowadzone badania 
nie uwzględniły wymagań infoekologicznej oceny jakości informacji umieszczanych na 
stronach internetowych. Prezentowany artykuł i opis nowej metody oceny stron interne-
towych wypełnia istniejącą do tej pory lukę w piśmiennictwie i metodologii oceny stron 
internetowych jako narzędzia zarządzania informacją i jej jakością. Ocena jakości stron 
internetowych należy do ważnych problemów badawczych informatologii.

Ekologia informacji – nowe spojrzenie na ocenę stron internetowych

Zdając sobie sprawę z wartości informacji we współczesnym świecie i uznając ją za 
kluczowy zasób informacji dla każdego człowieka, podjęcie się infoekologicznej reflek-
sji nad jej jakością na stronach internetowych w kontekście obecnej sytuacji człowieka 
funkcjonującego w cywilizacji informacyjno-technologicznej stanowi nie lada wyzwanie 
(Hetmański, 2015). 

Ekologia informacji to nowa domena badawcza o charakterze inter- i transdyscypli-
narnym, której przedmiotem są wzajemne oddziaływania człowieka na informacje i od-
wrotnie, relacje informacyjne między ludźmi w publicznej i prywatnej przestrzeni infor-
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macyjnej oraz wpływ na nie środowiska informacyjnego. Jej przedmiotem jest struktura 
i funkcjonowanie środowiska informacyjnego człowieka (Babik, 2014a). 

Podejście infoekologiczne, które przyjęliśmy w artykule za punkt widzenia na pro-
blem oceny stron internetowych, to podejście, które bazuje na relacjach współczesnego 
człowieka z jego środowiskiem informacyjnym, którego istotnym elementem jest Inter-
net. Ekologia informacji akcentuje i bada bowiem wpływ na człowieka środowiskowych 
czynników informacyjnych, a więc dotyczy relacji między człowiekiem a jego środowi-
skiem informacyjnym. Ekologiczne spojrzenie w nauce o informacji oznacza więc poszu-
kiwanie w środowisku informacyjnym człowieka tych elementów i związków pomiędzy 
nimi, które dotyczą oddziaływania informacji na człowieka, człowieka na informacje, 
a także ochronę człowieka przed niekorzystnym oddziaływaniem informacji oraz ochronę 
samej informacji przed niszczycielskim działaniem człowieka (Babik, 2014b).

Zakres ekologii informacji określają następujące jej kluczowe zagadnienia: śro-
dowisko informacyjne człowieka, ekologiczne zarządzanie informacją, potrzeby infor-
macyjne, bariery informacyjne, zachowania informacyjne, kultura informacyjna, etyka 
informacyjna, konsumpcja informacji, profilaktyka informacyjna, higiena informacyjna, 
bezpieczeństwo informacji, polityka informacyjna (Babik, 2014a, s. 110).

Ocena informacji na stronach internetowych jest ważnym problemem. Informacja 
umieszczana na stronach internetowych powinna charakteryzować się określonymi ce-
chami jakościowymi, aby była użyteczna (relewantna) dla jej potencjalnych odbiorców. 
Sama jakość wiąże się z ujęciem wartościującym i określa stopień doskonałości podlega-
jący mierzalności. Tak to pojęcie zdefiniował starożytny filozof grecki Platon. Obecnie 
termin „jakość” jest wieloznaczny, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicz-
nym. Współcześnie David A. Garvin zaproponował podział definicji jakości na siedem 
następujących kategorii: ogólne (transcendentne), związane z produkcją, związane z pro-
duktem, związane z użytkownikiem, związane z tworzeniem wartości, wielowymiarowe, 
strategiczne (Garvin, 1984, s. 25). Jakość informacji jest związana z percepcją (wiedzą 
i doświadczeniem) i potrzebami informacyjnymi odbiorcy (klienta). Jakość powinna być 
mierzona w odniesieniu do celu jej pozyskiwania. 

W ocenie jakości informacji bierze się pod uwagę jej cechy. Różni autorzy podają 
różne wykazy cech informacji. Do tej pory wyróżniono 23 cechy, zwane też atrybutami 
informacji (Czerwiński, Krzesaj, 2014, s. 49-51). Ogólnie jakość informacji określa się 
poprzez następujące atrybuty: relewancję – informacja ma odpowiadać na realne potrzeby 
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i ma mieć istotne znaczenie dla odbiorcy; dokładność – informacja ma być adekwatna 
do poziomu wiedzy, jaki reprezentuje odbiorca, precyzyjnie określać temat; aktualność 

– trzeba uwzględniać czas jej powstania; kompletność – informacja powinna zawierać 
optymalną ilość danych niezbędnych do przetworzenia jej w wiedzę, a poziom szczegóło-
wości jest zależny od potrzeb odbiorcy; spójność – dane powinny być spójne; odpowied-
nia prezentacja umożliwiająca jej poprawną interpretację, dostępność – jest dostępna dla 
potencjalnych jej użytkowników; wiarygodność – informacja potwierdza prawdziwość 
danych i opiera się na rzetelności przekazu, przystawalność – informacja jest interpreto-
wana we właściwym kontekście i funkcjonuje w określonym systemie komunikacji (Ja-
kość informacji, 2016). 

Za najważniejsze w ocenie jakości informacji przyjmuje się: prawdziwość, wiary-
godność i aktualność informacji. W praktyce, oceniając jakość informacji, porównuje się 
konkretne fakty z rzeczywistością. Im informacja jest dokładniejsza, tym jej jakość jest 
wyższa. W procesie informacyjnym zwraca się uwagę szczególnie na trzy zasady doty-
czące jakości informacji. Są to zasada selekcji, zasada wiarygodności i zasada aktualności.

Pierwsza zasada opiera się na spostrzeżeniu, że ze względu na nadmiar informacji 
i ograniczone możliwości mózgu człowieka współczesny człowiek zmuszony jest doko-
nywać selekcji informacji. Zasada wiarygodności stanowi podstawę ostrożności w wy-
borze informacji. Natomiast zasada aktualności wymaga uwzględnienia informacji w jej 
aktualnym stanie.

 Jeśli chodzi o metodologię oceny jakości informacji elektronicznych to Bożena 
Bednarek-Michalska sformułowała trzy metody oceny jakości stron internetowych. Są to:

1. Metoda automatycznych procedur – polegająca na wykorzystaniu narzędzi/pro-
gramów analizujących mechanicznie strony internetowe (weryfikujących kody 
źródłowe, język HTML).

2. Metoda statystyczna – polegająca na wnioskowaniu na podstawie analiz liczbo-
wych różnych danych, na przykład liczby linkowań, ruchu użytkowników danej 
strony, frekwencji wyrazów. Wykorzystuje się tu różne specjalistyczne oprogra-
mowanie oraz analizę zasięgu stron internetowych, liczniki stron.

3. Metoda jakościowo-heurystyczna – polegająca na analizie wybranych (z re-
pertuaru podanych wcześniej) cech formalnych lub treściowych informacji. W 
tym celu najczęściej przygotowuje się odpowiednie formularze oceny. Metoda 
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ta może być oceną binarną, szacowaniem stopnia spełnienia danego kryterium 
czy określeniem wag poszczególnych parametrów oceny (Bednarek-Michalska, 
2007).

Zasygnalizowane tu metody i sposoby oceny stron internetowych nie uwzględniają 
w wystarczającym stopniu wielu cech informacji istotnych z punktu widzenia ekologii 
informacji. Są to m.in. prawdziwość, wiarygodność, aktualność, pertynentność, użytecz-
ność, standaryzacja. Dlatego podjęto się stworzenia nowej metody oceny stron interne-
towych uwzględniającej wymogi ekologii informacji. Jej prezentacja nastąpi w dalszej 
części artykułu. 

Metoda badań*1

Ocena jakości informacji z perspektywy ekologii informacji opiera się na anali-
zie procesów informacyjnych w obrębie: potrzeb informacyjnych, konstrukcji informacji, 
form udostępniania, jakości odbioru informacji, zależności zachodzących w środowisku 
informacyjnym oraz skutków oddziaływania informacji.

Tak określony sposób podejścia nawiązuje do definicji ekologii informacji Alexieja 
Eryomina, według którego ekologia informacji „jest sumą ocen jakości, zarządzania, pro-
duktów i wartości informacji, jak również oceną usług i potrzeb informacyjnych, (…) to 
dyscyplina wiedzy, której zadaniem jest odkrywanie praw rządzących przepływem infor-
macji w biosystemach, łącznie z człowiekiem, społeczeństwem, ich wpływem na zdrowie 
psychiczne, fizyczne i społeczne ludzi oraz rozwijanie odpowiednich metodologii mają-
cych na celu kształtowanie środowiska informacyjnego” (Eryomin, 1998, s. 252).

Infoekologiczne spojrzenie na jakość serwisów internetowych zostało potraktowa-
ne jest jako proces, w którym następują wyraźne relacje pomiędzy jego poszczególnymi 
etapami i opiera się na:

−	 ustaleniu listy infoekologicznych cech i atrybutów jakości stron internetowych,

−	 ocenie ich ważności z punktu widzenia użytkownika i jego potrzeb 
informacyjnych,

*1Rozdział ten jest we fragmentach zmienioną wersją tekstu rozprawy doktorskiej Wioletty Jachym, pt. Oce-
na jakości stron WWW bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych z perspektywy ekologii informa-
cji,  przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Babika (UJ) i obronionej 25 października 2016 
roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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−	 uwzględnieniu stopnia spełnienia oczekiwań i potrzeb informacyjnych 
w oparciu o analizę zawartości serwisów internetowych, które stanowią 
przedmiot badań.

Zdefiniowanie infoekologicznych cech serwisów internetowych poprzedza cztero-
etapowa analiza:

−	 koncepcji ekologii informacji, cech informacji, procesów zarządzania informa-
cją, które zostały zdefiniowane przez teoretyków ekologii informacji (rys. 1),

−	 dotychczasowych badań przeprowadzonych w zakresie oceny jakości serwi-
sów internetowych (tab. 1),

−	 wytycznych zawartych w międzynarodowej normie dotyczącej przygotowania 
interfejsu strony internetowej ISO 9241-151:2008 Ergonomics of human-
system interaction – Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces 
(tab. 2),

−	 modelowego zestawu infoekologicznych cech serwisu i określających je atry-
butów (tab. 3).
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Rysunek 1. Modelowy zestaw infoekologicznych cech informacji na potrzeby konstruk-
cji serwisu internetowego

 
  

Forest W. Horton (1978)   

poprawność informacji,   
kompletność informacji,   
aktualność informacji,   
wiarygodność informacji,   
rzetelność prezentowanych    
informacji,   
trafność w stosunku do    
potrzeb.   

Wiesław Babik (2001)   

wolna od kłamstw,    
nie fałszująca faktycznego    
obrazu rzeczywistości,   
prawdziwa,   
kompletna,    
aktualna,   
wiarygodna.   

Infoekologiczne cechy serwisów internetowych   
(1)Wiarygodność (weryfikowalność/ autorstwo) informacji/ serwisu   
(2)Aktualność informacji   
(3)Pertynentność wyrażona kompletnością informacji w stosunku do    
potrzeb informacyjnych   
(4)Użyteczność i funkcjonalność serwisu   
(5)Standaryzacja w wizualizacji informacji   
(6)Techniczna jakość informacji   

Kierunki badań w zakresie ekologii    
informacji proponowane przez    
Alexieja   Eryomina (1998)   

Ilościowe i jakościowe badanie    
informacji.   
Badania potrzeb informacyjnych.   
Badania wartości informacji.   
Badania sposobów    
przechowywania, przekazywania i    
odbioru informacji.   
Badania procesów związanych z    
przeciążeniem informacyjnym.   
Badania jakości usług    
informacyjnych.   
Określenie odpowiedzialności za    
informację i jej skutki.   
Zarządzanie procesem    
informacyjnym w miejscu pracy, w    
organizacjach, społeczeństwie.   

Praktyczne zadania ekologii    
informacji proponowane przez    
Wiesława Babika (2014 a )   

Wartościowy, bezpieczny i dobrze    
zorganizowany dostęp do wiedzy i    
informacji.   
Ochrona społeczeństwa przed    
nadprodukcją informacji.   
Niedopuszczanie do generowania    
informacji niespełniających norm    
jakościowych.   
Usuwanie informacji, które utraciły    
swoją użyteczność.   
Propagowanie etycznego    
wykorzystania informacji i technik    
informacyjno   -   komunikacyjnych.   
Badanie procesów percepcji i    
recepcji informacji.   

Koncepcja    
Thomasa Davenporta i Laurenca    
Prusaka w zakresie organizacji    
procesu informacyjnego opartego    
na ekologii informacji (1997)   

Identyfikacja potrzeb    
informacyjnych.   
Zbieranie informacji.   
Dystrybucja informacji.   
Wykorzystanie informacji.   

Cechy informacji zgodne z koncepcjami ekologii informacji   

Koncepcje i kierunki badań w ramach ekologii informacji   

Źródło: oprac. własne.
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W niniejszym opracowaniu uwagę skoncentrowano na serwisach internetowych 
bibliotek, dlatego dalsza część charakterystyki metody badawczej związana jest z tą 
grupą serwisów. Uzupełniając zestaw cech, przeanalizowano kryteria oceny jakości 
internetowych serwisów bibliotekarskich, które były stosowane w dotychczasowych 
badaniach, najważniejsze z nich zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Kryteria oceny bibliotecznych serwisów internetowych 

Autor badań Kryteria oceny bibliotecznych serwisów internetowych

Helge  
Clausen

1. Konstrukcja i struktura serwisu
• Przejrzystość i logiczny układ informacji
• Uzasadnione połączenie tekstu i grafiki
• Zastosowanie elementów multimedialnych (filmy, prezentacje)

2. Jakość informacji zamieszczonych na stronie
• Nazwa biblioteki zamieszczona w widocznym miejscu serwisu
• Adres i dane kontaktowe przedstawione w widocznym  

miejscu
• Pełna informacja o usługach biblioteki
• Tekst logiczny i poprawny
• Wyszczególnienie nagłówków strony
• Wiarygodność treści
• Merytoryczna poprawność tekstu
• Poprawność gramatyczna i interpunkcyjna
• Nieaktualność informacji
• Zamieszczanie informacji zbędnych, nadmiarowość informacji
• Powielenia informacji (komunikatów)

3. Nawigacja i linki
• Połączenie z innymi serwisami
• Nadmiar linków
• Brak linków
• Linki kierujące do instytucji nadrzędnych (np. link do serwisu 

uczelni)
• Informacja o położeniu podczas nawigowania

4. Wrażenia estetyczne
• Poprawność, zasadność i jakość grafiki
• Równowaga pomiędzy użyciem grafiki i tekstu
• Rodzaj grafiki (zdjęcia prezentowanej biblioteki czy pocho-

dzące z innych źródeł)
• Zniekształcenia grafiki
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5. Pozostałe rozwiązania 
• Dostępność funkcji pomocy
• Rozwiązania dedykowane różnym grupom odbiorców (np. 

dzieciom, osobom starszym)
6. Ogólna ocena – przyjazność dla użytkownika, oryginalność 

(Clausen, 1999).

Hungyune 
Chao

1. Zawartość serwisu
• Katalog biblioteczny
• Opis usług oferowanych przez bibliotekę
• Prezentacja zasobów, kolekcji danych
• Informacja o bibliotece (kontakt, historia)
• Formularze zapytań

2. Prezentacja
• Odpowiednie tło serwisu
• Kolor czcionki
• Format czcionki
• Zastosowane ikony
• Grafika
• Rozmiar i układ tekstu
• Zorganizowana i konsekwentna struktura serwisu
• Aktywne linki
• Przejrzysta strona główna

3. Informacje o instytucji
• Wyczerpujące informacje

o Historia biblioteki
o Sprawozdania z działalności
o Statystyki
o Inne 

4. Usługi
• Informacja na temat szkoleń bibliotecznych
• Instrukcje korzystania ze zbiorów biblioteki
• Instrukcje korzystania ze zbiorów pozabibliotecznych

5. Nagłówki i tytuły
• Zwięzłe nagłówki stron
• Tytuł/ nazwa serwisu

6. Nawigacja/możliwości wyszukiwawcze w obrębie serwisu:
• Spisy treści
• Hiperaktywny indeks
• Wyszukiwarka
• Mapa serwisu
• Szybkie przejście do katalogu bibliotecznego
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7. Autorska odpowiedzialność
• Informacja na temat webmastera lub autora serwisu
• Informacja na temat autora informacji, komunikatów

8. Kompatybilność
• Jednakowa prezentacja serwisu w różnych przeglądarkach

9. Integracja
• Integracja z instytucją nadrzędną (np. logo uczelni, nazwa)
• Wygodny, prosty adres URL
• Proste adresy mailowe do biblioteki i pracowników (Chao, 

2002).

Remigiusz 
Sapa

1. Przejrzystość (wiem, gdzie jestem i dokąd mogę się udać)
2. Komunikatywność (rozumiem przekaz)
3. Spójność i konsekwencja (układ treści jest przewidywalny)
4. Prewencyjność (np. błąd w nawigowaniu można szybko  

naprawić i przenieść się do właściwego miejsca)
5. Narzędzia nawigacji (poruszanie się po serwisie)
6. Sprawność (łatwość i szybkość znalezienia wszystkiego,  

maksymalny zysk przy minimalnym nakładzie pracy)
7. Selektywność (wszystko na dany temat w jednym miejscu)
8. Elastyczność (dostosowanie do potrzeb)
9. Aktualność (potwierdzenie aktualności informacji) (Sapa, 2004, 

s. 33).

Paweł  
Gajdek

1. Identyfikacja placówki
2. Aktualizacja informacji
3. Jakość techniczna
4. Estetyka
5. Mapa strony
6. Wyszukiwarka (Gajdek, 2006).

Julia  
Špačkova

1. Zawartość strony
2. Kod źródłowy HTML
3. Projekt strony i rozmieszczenie informacji
4. Użyteczność serwisu (Špačkova, 2011).

Źródło: oprac. własne.

Trzeci etap oceny informacji z perspektywy ekologii informacji związany jest z ana-
lizą wytycznych zawartych w międzynarodowej normie dotyczącej przygotowania inter-
fejsu strony internetowej ISO 9241-151:2008 Ergonomics of human-system interaction 



297

– Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces. W normie tej podano zalecenia 
i wytyczne projektowania interfejsów użytkownika udostępnianych w sieci World Wide 
Web. Zalecenia dotyczą następujących aspektów projektowania interfejsów użytkownika: 
celu aplikacji internetowej, docelowej grupy odbiorców, potrzeb użytkowników, strategii 
projektowania, projektowania zawartości, nawigacji i wyszukiwania, prezentacji zawar-
tości.

Częścią składową normy jest aneks B służący do przeprowadzenia procedury kon-
trolnej, zgodności interfejsu z wytycznymi normy. Załącznik ten skonstruowany został 
w formie listy, składającej się ze 144 atrybutów, zgrupowanych w 5 sekcjach. W tabeli 2 
przedstawiono te atrybuty, które mają zastosowanie w ocenie serwisów internetowych bi-
bliotek. Przy atrybutach pozostawiono oryginalne oznaczenia numeryczne przedstawione 
w normie.

Tabela 2. Kryteria oceny interfejsów internetowych zawarte w normie ISO 9241-
151:2008

Sekcja atrybutów Atrybuty
Strategia projektu 
(6)

• Określenie celu serwisu (6.2)
• Identyfikacja serwisu i jego właściciela (6.11)
• Spójność projektu strony (6.12)

Zawartość  
i funkcjonalność 
projektu (7)

• Kompletność zawartości (7.1.4)
• Wyraźna struktura strony (7.1.5)
• Dobór odpowiednich mediów i obiektów multimedialnych 

w stosunku do prezentowanych treści (7.2.3)
• Dbałość o aktualność treści (7.2.4)
• Data i czas ostatniej aktualizacji (7.2.5)
• Możliwość kontaktu z właścicielem serwisu (7.2.6)
• Możliwość wyrażania opinii o serwisie (7.2.7)
• Uwzględnianie potrzeb i zadań prowadzonych przez użyt-

kowników – badanie opinii (7.2.9.2)
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Nawigacja  
i wyszukiwanie 
(8)

• Nawigacja „samo opisująca się” (tzn. taka, która jedno-
znacznie wskazuje użytkownikowi, w jakim się znajduje 
miejscu, gdzie był i dokąd może pójść) (8.2.1)

• Wybór właściwej struktury nawigacji (8.3.2)
• Połączenie różnych sposobów rozmieszczania nawigacji 

(8.3.7)
• Bezpośrednie przekierowanie ze strony głównej do najważ-

niejszych treści w serwisie (8.3.9)
• Zamieszczanie mapy strony (8.4.8)
• Zamieszczanie linku bezpośrednio kierującego do strony 

głównej (8.4.11)
• Możliwość powrotu do wyższego poziomu nawigacji 

(8.4.12)
• Zapewnienie funkcji wyszukiwania (8.5.2.1)

Prezentacja treści 
(9)

• Nazwa serwisu, właściciel, ostatnia aktualizacja (9.3.1)
• Spójny układ strony (9.3.2)
• Umiejscowienie tytułu strony w jednym miejscu w obrębie 

całego serwisu (9.3.3)
• Użycie koloru (należy ograniczyć użycie kolorów do 5, 

utrzymywać odpowiedni kontrast tła i czcionki) (9.3.9)
• Jednolitość powiązanych podstron (podstawowe elementy 

strony na każdej z podstron znajdują się w tym samym miej-
scu) (9.3.13)

• Identyfikacja każdej strony serwisu – tytuł lub logo (9.3.15)
• Identyfikacja linków – linki oznaczone innym kolorem niż 

pozostały tekst (9.4.2)
• Czytelność tekstu (9.6.1)
• Wsparcie dla możliwości szybkiego skanowania tekstu 

poprzez nagłówki, słowa kluczowe, wypunktowania, krótkie 
frazy i zdania (9.6.2)

• Gramatyczna i interpunkcyjna poprawność tekstu (9.6.4)
• Możliwość zmiany rozmiaru czcionki (9.6.6)

Ogólne aspekty 
projektowe (10)

• Projektowanie z uwzględnieniem wielokulturowości i wielo-
języczności użytkowników (10.1)

• Identyfikacja wielojęzyczności serwisu (10.1.3)
• Czas wczytywania serwisu (10.5)

Źródło: oprac. własne.

Przeprowadzona analiza pozwoliła wyodrębnić sześć infoekologicznych cech ser-
wisów internetowych (rys. 1). Cechy te są zbiorem atrybutów charakteryzujących ich 
właściwości. Atrybuty zostały wyodrębnione na podstawie analizy badań jakości serwi-
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sów internetowych bibliotek oraz atrybutów oceny interfejsu WWW, zawartych w normie 
ISO 9241-151:2008 Ergonomics of human-system interaction – Part 151: Guidance on 
World Wide Web user interfaces. Atrybuty zaszeregowano według przynależności do in-
foekologicznych cech pozwalających ocenić serwis internetowy biblioteki z perspektywy 
ekologii informacji.

Tabela 3. Modelowy zestaw infoekologicznych cech serwisu i określających je  
atrybutów

Cecha Atrybuty określające cechę
Cecha 1. Wiary-
godność (weryfiko-
walność/autorstwo) 
informacji/serwisu

1.1 Informacja na temat twórcy serwisu
• Informacja dotycząca twórcy serwisu zamieszczana 

jest w kodzie źródłowym strony lub w stopce serwisu. 
Najczęściej jest to nazwa lub logo firmy, która przy-
gotowała serwis. 

1.2 Informacja na temat autora wpisów (treści serwisu)
• Wskazanie autora zamieszczanych treści.

1.3 Nazwa serwisu
• Nazwa serwisu, traktowana jako tytuł strony głównej, 

zamieszczana jest w kodzie źródłowym serwisu lub 
wyraźnie akcentowana w nagłówku serwisu. Nazwa 
serwisu stanowi część struktury każdej z podstron w 
ramach całego serwisu. Ułatwia bezpośrednią identy-
fikację źródła zwłaszcza, jeżeli użytkownik korzysta-
jąc z wyszukiwarki, wybiera jedną z podstron serwisu.

1.4 Możliwość wyrażania opinii o serwisie
• Wyrażanie opinii o serwisie realizowane jest poprzez 

możliwość brania udziału w sondażach oceniających 
funkcjonalność serwisu lub poprzez korzystanie z 
przeznaczonego do tego formularza.
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Cecha 2. Aktualność 
informacji

2.1 Wyszczególniony dział Aktualności
• Zamieszczanie w strukturze serwisu działu „Aktu-

alności/ Ogłoszenia”, gdzie użytkownicy serwisu 
informowani są o bieżących wydarzenia w bibliotece.

2.2 Data ostatniej aktualizacji treści w serwisie
• Zamieszczanie daty ostatniej aktualizacji serwisu, 

wówczas gdy dodawane są nowe wpisy lub ogłosze-
nia w serwisie biblioteki, lub gdy treść informacji 
ulega modyfikacji.

2.3 Możliwość skorzystania z newslettera i tym samym 
otrzymywania wiadomości o nowych wydarzeniach 
mających miejsce w bibliotece
• Zamieszczanie funkcji newslettera w obrębie serwisu 

biblioteki.
2.4 Aktywne linki kierujące do zewnętrznych stron

• Aktywność i poprawność działania linków odsyłają-
cych użytkownika do zewnętrznych stron interneto-
wych.

Cecha 3. Perty-
nentność wyrażona 
kompletnością infor-
macji w stosunku do 
potrzeb informacyj-
nych

3.1 Katalog biblioteczny
• Możliwość bezpośredniego połączenia się z katalo-

giem bibliotecznym z głównej strony serwisu.
3.2 Opis usług oferowanych przez bibliotekę

• Opis usług, jakie oferuje biblioteka dla swoich użyt-
kowników. Informacja na temat możliwości korzy-
stania z zasobów biblioteki i innych form dostępu do 
informacji za pośrednictwem biblioteki.

3.3 Prezentacja baz danych, do których czytelnicy mają do-
stęp za pośrednictwem biblioteki lub w wolnym dostę-
pie
• Informacja na temat dostępu do baz danych, z których 

można skorzystać za pośrednictwem biblioteki, oraz 
zasad dostępu.

3.4 Prezentacja materiałów szkoleniowych dotyczących 
zasad korzystania ze zbiorów i usług biblioteki, np. pre-
zentacje multimedialne, filmy, szkolenia on-line
• Udostępnianie w różnej formie materiałów informa-

cyjno-szkoleniowych na temat warunków korzystania 
z zasobów i usług oferowanych przez bibliotekę.
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3.5 Regulamin korzystania z usług biblioteki
• Zamieszczanie w obrębie serwisu pełnego tekstu regu-

laminu określającego zasady korzystania z biblioteki.
3.6 Historia biblioteki

• Zamieszczanie w obrębie serwisu informacji dotyczą-
cych historii funkcjonowania biblioteki.

3.7 Sprawozdania i statystyki z działalności biblioteki
• Zamieszczanie w obrębie serwisu sprawozdań z co-

rocznej działalności biblioteki i innych statystyk.
3.8 Misja biblioteki

• Zamieszczanie w obrębie serwisu tekstu precyzujące-
go misję biblioteki, jej rolę i cel działalności.

3.9 Adres biblioteki
• Zamieszczanie adresu biblioteki oraz jej lokalizacji.

3.10 Godziny otwarcia biblioteki
• Zamieszczanie informacji o godzinach otwarcia bi-

blioteki oraz jej poszczególnych działów (agend).
3.11 Wykaz osób pracujących w bibliotece

• Zamieszczanie wykazu osób pracujących w poszcze-
gólnych działach biblioteki i odpowiedzialnych za 
określony zakres usług.

3.12 Kontakt telefoniczny do poszczególnych agend (dzia-
łów) biblioteki, np. wypożyczalni, czytelni czasopism
• Zamieszczanie wykazu numerów telefonów do 

wszystkich działów w bibliotece.
3.13 Kontakt telefoniczny do poszczególnych pracowników 

biblioteki
• Zamieszczanie wykazu numerów telefonów do po-

szczególnych pracowników pracujących w obrębie 
każdego działu w bibliotece.

3.14 Adres mailowy biblioteki
• Zamieszczanie ogólnego adresu mailowego biblioteki.

3.15 Adresy mailowe poszczególnych pracowników biblio-
teki
• Zamieszczanie adresów mailowych wszystkich pra-

cowników biblioteki.
3.16 Galeria zdjęć z biblioteki i wydarzeń organizowanych 

przez bibliotekę
• Zamieszczanie i aktualizacja galerii w obrębie serwi-

su, gdzie w formie zdjęć prezentowane są wydarzenia 
organizowane przez bibliotekę.
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Cecha 4. Użytecz-
ność i funkcjonal-
ność serwisu

4.1 Przejrzysta strona główna kierująca do najważniejszych 
treści serwisu
• Wyznaczanie struktury serwisu zbudowanego w opar-

ciu o menu nawigacyjne kierujące do najważniejszych 
treści serwisu.

• Eliminacja powtórzeń informacji.
• Brak nadmiaru informacji powodującego chaos 

informacyjny, zwłaszcza w obrębie strony głównej 
– startowej, która w czytelny sposób powinna zawie-
rać najważniejsze informacje z punktu widzenia jej 
użytkownika i przekierowywać go do pozostałych, 
szczegółowych podstron w obrębie serwisu.

4.2 Logiczny podział odnośników w menu
• Jednoznaczne nazewnictwo odnośników w menu 

nawigacyjnym.
4.3 Opisane nagłówki podstron wskazujące na miejsce w 

serwisie
• Zamieszczanie nazw nagłówków (tytułów) podstron, 

które wskazują na miejsce nawigowania w obrębie 
serwisu.

4.4 Bezpośrednie przekierowanie ze strony głównej do kata-
logu biblioteki
• Zamieszczanie odnośnika internetowego katalogu 

bibliotecznego OPAC.
4.5 Możliwość powrotu do wyższego poziomu nawigacji

• Zamieszczanie ścieżki nawigacji umożliwiającej 
powrót do wyższego poziomu nawigacji, np. Strona 
główna \ Informator \ Czytelnia główna.

4.6 Możliwość powrotu do strony głównej serwisu z każde-
go miejsca w obrębie serwisu
• Zamieszczanie podlinkowanego odnośnika pozwalają-

cego na powrót do strony głównej z każdego miejsca 
w obrębie całego serwisu.

4.7 Wyszukiwarka w obrębie serwisu
• Zamieszczanie w strukturze serwisu wewnętrznej 

wyszukiwarki.
4.8 Mapa strony

• Zamieszczanie w serwisie dodatkowej funkcji – mapy 
strony – która ułatwia nawigowanie, zwłaszcza w 
przypadku rozbudowanych serwisów składających się 
z wielu podstron.
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4.9 Możliwość powiększenia rozmiaru czcionki
• Zamieszczanie w serwisie funkcji pozwalającej na 

automatyczne powiększenie rozmiaru czcionki. 
4.10 Dostępność innych wersji językowych serwisu

• Możliwość skorzystania z innych wersji językowych 
serwisu.

4.11 Formularze zapytań
• Zamieszczanie w serwisie gotowych formularzy 

zapytań usprawniających komunikację użytkownika 
z autorami serwisu lub osobami odpowiedzialnymi za 
administrowanie oraz uaktualnianie treści, np. zapy-
tanie do bibliotekarza, propozycja zakupu książki do 
zbiorów biblioteki i in.

4.12 Komunikatory, np. GaduGadu, Skype
• Zamieszczanie dodatkowych funkcji komunikacji 

internetowej pomiędzy użytkownikami i biblioteka-
rzami w formie komunikatorów GaduGadu lub Skype.

4.13 Profil biblioteki na portalu społecznościowym  
Facebook
• Zamieszczanie w obrębie serwisu informacji/odsyła-

cza kierującego do profilu biblioteki na portalu spo-
łecznościowym Facebook.

Cecha 5. Standary-
zacja w wizualizacji 
informacji

5.1 Identyfikacja każdej z podstron poprzez zamieszczanie 
nazwy lub logo biblioteki
• Umieszczanie logo firmy (instytucji) w lewym gór-

nym rogu (Golis; Omazda 2011, s. 111). 
• Logo to powinno być podlinkowane, aby w ten spo-

sób ułatwić użytkownikowi powrót do głównej strony 
serwisu.

5.2 Ograniczenie kolorów czcionki
• Liczba zastosowanych kolorów czcionki nie powinna 

przekroczyć 5 kolorów (ISO 9241-151:2008, s. 28).
5.3 Właściwy kontrast tła i czcionki

• Odpowiedni kontrast pomiędzy tekstem a tłem spra-
wia, że tekst jest bardziej czytelny. Według organiza-
cji W3C tzw. współczynnik kontrastu (ang. contrast 
ratio) może być osiągnięty na poziomie AA lub na 
poziomie AAA. Aby zapewnić zgodność z WCAG 2.0 
na poziomie AA, współczynnik kontrastu pomiędzy 
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tekstem a tłem powinien wynosić przynajmniej 4.5:1 
(Młynarczyk, 2015).

• Kontrast tekstu jest możliwy do sprawdzenia narzę-
dziem Color Contrast Checker (2017).

5.4 Dbałość o jednolitość formatu czcionki w obrębie całego 
serwisu
• Jednolitość zastosowania tych samych krojów czcio-

nek w obrębie całego serwisu świadczy o estetycznej 
dbałości o produkt. 

• Aby uniknąć rozpraszania uwagi czytelników liczbą 
krojów zastosowanych czcionek, należy tę liczbę 
ograniczyć, do trzech (Zeldman; Marcotte 2011, s. 
296).

5.5 Wyróżnienie treści podlinkowanych
• Zastosowanie wyróżniającej się kolorystyki lub inne-

go rodzaju oznaczeń przeznaczonych do zaakcento-
wania tekstów podlinkowanych – odsyłaczy zewnętrz-
nych.

5.6 Czytelność tekstu poprzez zastosowanie nagłówków, 
akapitów, wypunktowania
• Zastosowanie właściwych elementów typografii tek-

stu zachęcających do czytania treści zamieszczonych 
w serwisie i usprawniających tę czynność, tj.: po-
większonych akapitów, wypunktowań, wyróżnionych 
cytatów. Elementy te ‹‹prowadzą›› wzrok czytelnika 
i pomagają w zrozumieniu umieszczonego tekstu, 
tworząc środowisko na wzór tekstów tradycyjnych, 
drukowanych (Zeldman; Marcotte 2011, s. 298).

5.7 Gramatyczna i interpunkcyjna poprawność tekstu
• Poprawność gramatyczna i interpunkcyjna testów 

zamieszczanych w serwisie.
5.8 Poprawność i jakość zastosowanej grafiki (zdjęć)

• Zamieszczanie w obrębie serwisu zdjęć, które nie 
ulegają zniekształceniom, są wyraźne i nawiązują do 
tematyki serwisu.

5.9 Równowaga pomiędzy użyciem grafiki i tekstu
• Umieszczanie w treści serwisu zarówno elementów 

tekstowych jak i graficznych. Dbałość o równowagę 
pomiędzy ich użyciem.
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5.10 Integracja serwisu biblioteki z instytucją nadrzęd-
ną – uczelnią, np. poprzez zamieszczanie logo uczelni, 
przekierowanie do strony głównej uczelni
• Zamieszczanie w obrębie serwisu „łącznika” z in-

stytucją nadrzędną biblioteki, czyli z uczelnią, w 
strukturze której prowadzi swoją działalność biblio-
teka. Połączenie z uczelnią może być zaakcentowane 
umieszczeniem logo uczelni, nazwy lub tekstu odsyła-
jącego do serwisu uczelni.

5.11 Wygodny i prosty adres internetowy URL
• Zastosowanie prostego, łatwego do zapamiętania 

adresu internetowego biblioteki.
• Ujednolicony format adresowania zasobów URL (ang. 

Uniform Resource Locator) może być prosty lub 
rozbudowany. Prosty adres URL składa się z takich 
elementów, jak: rodzaj protokołu sieciowego, nazwa 
hosta (komputera serwującego usługę WWW), dome-
na, np. http://biblioteka.pwsztar.edu.pl/.

• W analizie adresu URL przyjęto, że proste adresy 
internetowe to te, które nie wymagają zastosowania 
znaku „/” – ukośnik, prawy ukośnik (z ang.: slash lub 
forward slash) w celu określenia adresu URL biblio-
teki. Jeżeli adres zawierał ten element, np. http://www.
pwste.edu.pl/uczelnia/biblioteka, wówczas adres 
uznano za złożony.

5.12 Proste adresy mailowe pracowników biblioteki
• Zastosowanie jednolitych, służbowych adresów ma-

ilowych pracowników biblioteki, nawiązujących do 
nazwy uczelni. 

Cecha 6. Techniczna 
jakość informacji

6.1 Czas wczytywania się serwisu w przeglądarce interneto-
wej
• Analizę czasu wczytywania się serwisu w przeglądar-

ce internetowej Mozilla Firefox zweryfikowano za 
pomocą narzędzia Page Speed Insights. Wynik Pa-
geSpeed mieści się w zakresie od 0 do 100 punktów. 
Wynik na poziomie co najmniej 85 punktów oznacza, 
że strona działa dobrze (O narzędziu, 2014).
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6.2 Dostosowanie serwisu do różnych przeglądarek interneto 
wych
• Dostosowanie serwisu do przeglądarek internetowych 

oznacza możliwość przeglądania serwisu w różnych 
przeglądarkach bez wystąpienia zakłóceń w formie 
zniekształceń struktury serwisu, zastosowanej szaty 
graficznej, kolorystyki lub formatów czcionek.

• W przeprowadzonym badaniu uwzględniono jakość 
odczytu poszczególnych serwisów w trzech przeglą-
darkach internetowych: Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox.

 
Źródło: oprac. własne.

Materiał badawczy i przebieg badań

Badaniom poddano 36 serwisów internetowych bibliotek uczelnianych państwo-
wych wyższych szkół zawodowych w Polsce oraz 6 serwisów bibliotek zagranicznych 
o zbliżonym profilu kształcenia. Były one dwuetapowe.

Badania ankietowe

Audytu atrybutów charakteryzujących sześć infoekologicznych cech informacji 
(serwisu internetowego) dokonano za pomocą badań ankietowych. Przedstawiciele zbio-
rowości próbnej (320 osób) wzięli udział w badaniach, których celem było uzyskanie 
opinii, w jakim stopniu poszczególne infoekologiczne atrybuty uwzględnione w tabeli 
nr 3 i przedstawione respondentom w ankiecie są ważne z punktu widzenia użytkownika 
serwisu internetowego biblioteki.

W ten sposób uzyskano ranking wszystkich atrybutów ujętych w obrębie sześciu 
infoekologicznych cech serwisów internetowych bibliotek. O kolejności atrybutów zde-
cydowały liczby udzielonych odpowiedzi w 4-stopniowej skali oceny. Ranking ten został 
zaprezentowany na wykresach 1 i 2.
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Wykres 1. Ranking atrybutów – część pierwsza
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Źródło: oprac. własne.
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Wykres 2. Ranking atrybutów – część druga

0 50 100 150 200

Aktywne linki kierujące do …

Dbałość o jednolitość formatu …

Integracja serwisu biblioteki z …

Wyróżnienie treści podlinkowanych

Data ostatniej aktualizacji treści w …

Regulamin korzystania z usług …

Informacja na temat autora wpisów …

Możliwość skorzystania z …

Formularze zapytań

Mapa strony

Dostępność innych wersji …

Możliwość powiększenia rozmiaru …

Identyfikacja każdej z podstron …

Proste adresy mailowe …

Profil biblioteki na portalach…

Ograniczenie kolorów czcionki

Wykaz osób pracujących w bibliotece

Galeria zdjęć z biblioteki i …

Kontakt telefoniczny do …

Adresy mailowe poszczególnych …

Informacja na temat twórcy serwisu

Misja biblioteki

Komunikatory, np. GaduGadu, Skype

Sprawozdania i statystyki z …

Historia biblioteki

2.
4

5.
4

5.
10

5.
5

2.
2

3.
5

1.
2

2.
3

4.
11

4.
8

4.
10

4.
9

5.
1

5.
12

4.
13

5.
2

3.
11

3.
16

3.
13

3.
15

1.
1

3.
8

4.
12

3.
7

3.
6

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

49
50

51

Liczba udzielonych odpowiedzi: 
„zbędny atrybut”
Liczba udzielonych odpowiedzi: 
„raczej zbędny atrybut”
Liczba udzielonych odpowiedzi: 
„ważny atrybut”
Liczba udzielonych odpowiedzi: 
„bardzo ważny atrybut”

Źródło: oprac. własne.
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Analiza ekspercka

W dalszym etapie poszczególnym atrybutom przyporządkowano odpowiednie 
wagi ważności. Atrybut znajdujący się na pierwszym miejscu listy rankingowej otrzymał 
wagę 51 punktów. Kolejne atrybuty, zgodnie z zajmowanym miejscem, otrzymały wagi 
pomniejszone o jeden punkt w stosunku do wyżej uplasowanego atrybutu. W ten sposób 
powstała lista pięćdziesięciu jeden atrybutów, którym przyznano punkty w zakresie od 1 
do 51.

Ostatnim etapem badań była weryfikacja, czy poszczególne atrybuty zostały zreali-
zowane w internetowych serwisach bibliotek. Jeżeli atrybut został zrealizowany, wów-
czas serwis otrzymał ustaloną dla danego atrybutu liczbę punktów. Jeżeli nie stwierdzono 
realizacji atrybutu, wówczas przydzielono zero punktów. Całkowita, możliwa do zdoby-
cia liczba punktów wynosiła 1326 punktów. Liczba ta była sumą wszystkich wag przy-
pisanych poszczególnym atrybutom. Wyniki badań pozwoliły określić, które z badanych 
serwisów można zakwalifikować do grupy serwisów spełniających cechy infoekologicz-
ne, tj. uznać za infoekologiczne. W tym celu wyznaczono średnią arytmetyczną uzyska-
nych wyników oceny dla polskich (S1) i zagranicznych (S2) serwisów internetowych 
bibliotek. Następnie obliczono, jakim procentem wszystkich możliwych do uzyskania 
punktów (1326) jest przedstawiona średnia arytmetyczna. Wartość ta obliczona została 
według poniższego wzoru:

gdzie:

P – procent wszystkich możliwych do uzyskania punktów w trakcie oceny serwisu na 
podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych wyników;

L – liczba wszystkich możliwych do uzyskania punktów w trakcie oceny serwisu (1326);

S – średnia arytmetyczna uzyskanych wyników;

S1 – średnia arytmetyczna uzyskanych wyników dla polskich serwisów internetowych 
bibliotek (932);

S2 – średnia arytmetyczna uzyskanych wyników dla zagranicznych serwisów interneto-
wych bibliotek (935).

P% x L = S
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Obliczenia 

𝑃𝑃% × 𝐿𝐿 = 𝑆𝑆1 

 

𝑃𝑃% × 1326 = 932 
𝑃𝑃

100
× 1326 = 932      /100 

1326𝑃𝑃 = 93200      /1326 

𝑃𝑃 = 70,28 ≈ 70% 

𝑃𝑃% × 𝐿𝐿 = 𝑆𝑆2 

 

𝑃𝑃% × 1326 = 935 
𝑃𝑃

100
× 1326 = 935      /100 

1326𝑃𝑃 = 93500      /1326 

𝑃𝑃 = 70,51 ≈ 70% 

 

Infoekologiczny serwis biblioteki to taki, który realizuje potrzeby informacyjne 
jego użytkowników z uwzględnieniem infoekologicznych cech informacji. Na podsta-
wie zaprezentowanych obliczeń przyjęto, że określenie to jest adekwatne w sytuacji, 
gdy serwis zaspokaja przynajmniej 70% infoekologicznych potrzeb informacyjnych 
jego użytkowników, czyli w trakcie oceny serwisu internetowego biblioteki przekro-
czony został próg 70% wszystkich możliwych do uzyskania punktów infoekologicznej 
oceny jakości serwisu. 

Wyniki badań

Badania przeprowadzone w oparciu o zaprezentowaną metodę badawczą pozwo-
liły na wykazanie liczby infoekologicznych serwisów internetowych bibliotek będących 
przedmiotem analizy. W przypadku serwisów polskich do grypy tej zakwalifikowano 
łącznie 19 serwisów spełniających kryteria oceny. Pozostałe serwisy podczas oceny nie 
osiągnęły zadowalającego wyniku i nie przekroczyły progu 70% realizacji cech info-
ekologicznych. W przypadku serwisów zagranicznych do grupy serwisów ocenionych 
pozytywnie przyporządkowano 4 serwisy, pozostałe znalazły się poza przyjętymi kry-
teriami. W zbiorczym zestawieniu wyników lepsze rezultaty uzyskały serwisy polskie 
(tab. 4).
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Tabela 4. Wyniki realizacji infoekologicznych cech w serwisach bibliotek polskich  
i zagranicznych

Poziom realizacji infoekologicznych cech  
serwisu internetowego

Nr 
Nazwa infoekologicznej ce-
chy serwisu internetowego 
(kolejność zgodna z wynika-
mi ankiety)

Serwisy bibliotek  
polskich

Serwisy bibliotek  
zagranicznych

Liczba re-
alizacji

W a r t o ś ć 
procentowa 
w stosunku 
do liczby 
całkowitej

Liczba re-
alizacji

W a r t o ś ć 
procentowa 
w stosunku 
do liczby 
całkowitej

1.
Pertynentność wyrażona 
kompletnością w stosunku do 
potrzeb informacyjnych

32/36 89% 5/6 84%

2. Użyteczność i funkcjonalność 
serwisu 28/36 78% 3/6 50%

3. Standaryzacja w wizualizacji 
informacji 34/36 95% 6/6 100%

4. Techniczna jakość informacji 5/36 14% 2/6 34%

5.
Wiarygodność (weryfikowal-
ność/autorstwo) informacji/
serwisu

7/36 20% 0/6 0%

6. Aktualność informacji 24/36 67% 3/6 50%

Źródło: oprac. własne.

Podsumowanie

Opracowanie metodologii infoekologicznych badań stron WWW poszerza spek-
trum dotychczasowych metod oceny serwisów internetowych. Zaprezentowana metoda 
może być wykorzystana w badaniach innych grup stron WWW oraz stanowi przyczynek 
do badań naukowych w tym zakresie. Perspektywa oceny informacji z punktu widzenia 
ekologii informacji w sposób priorytetowy traktuje potrzeby informacyjne użytkowników 
informacji, przestrzeganie standardów technicznych, zasad funkcjonalności i użyteczno-
ści a nade wszystko zwraca uwagę na odpowiedzialność za informacje.

Stosując przedstawioną procedurę badawczą do oceny innych typów stron interne-
towych, konieczna jest modyfikacja części składowych metodologii. Etap określenia in-
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foekologicznych cech jest etapem uniwersalnym, zmianie zaś ulega przyporządkowanie 
poszczególnych atrybutów charakteryzujących daną cechę w zależności od typu analizo-
wanych serwisów. Weryfikację potrzeb informacyjnych przeprowadza się w grupie osób, 
które są najczęstszymi użytkownikami tego rodzaju serwisów. Kontrola spełnienia ocze-
kiwań użytkowników serwisów oraz analiza ekspercka pozostaje bez zmian i przebiega 
w analogiczny sposób.
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