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Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja celów, założeń i rezultatów zainicjowanego w Ameryce 
Północnej projektu Archival Metrics, w wyniku którego opracowano zestaw narzędzi ba-
dawczych umożliwiających archiwistom i pracownikom oddziałów rękopisów zbieranie 
i analizę opinii użytkowników na temat produktów i usług informacyjnych świadczonych 
przez archiwa. Ocenie klientów podlega m.in. działalność edukacyjna instytucji, serwis 
WWW, elektroniczne pomoce archiwalne, organizacja udostępniania zasobu i informacji. 
Na wstępie przybliżono zagadnienie budowania kultury oceny w instytucji. Następnie 
przeanalizowano piśmiennictwo dotyczącego projektu Archival Metrics oraz dokonano 
charakterystyki zestandaryzowanych formularzy ankiet, udostępnianych bezpłatnie na 
stronie przedsięwzięcia. Uznano, że wykorzystanie opracowanych narzędzi badawczych 
może pomóc w planowaniu działań służących poprawie jakości usług lub produktów ofe-
rowanych przez archiwa i odziały rękopisów bibliotek.

Abstract

The aim of this article is to present the objectives, assumptions and results of the North 
American Archival Metrics Project. As a result of the initiative, a set of survey instruments 
was developed to support archivists and manuscript curators in collecting and analysing 
users’ feedback on the services and information products provided by the archives and 
manuscript repositories. Users can evaluate: educational services, the repository website, 
online finding aids, access to holdings and information. At the beginning, the concept of 
a culture of assessment was discussed. Then, existing literature on the Archival Metrics 
Project was presented and standardised, validated questionnaires for user-based evalua-
tion of archives were characterised. On this basis it was concluded that the survey instru-
ments created by the Archival Metrics Project participants can help archivists improve the 
quality of user services and information products.
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Projekt Archival Metrics w kontekście problematyki kształtowania 
w instytucji kultury oceny

Według Katarzyny Materskiej, zarządzanie informacją w perspektywie bibliotecz-
nej, skupia się na „zarządzaniu informacyjnymi zasobami (…) i usługami, w celu ich 
udostępniania (…) użytkownikom” (Materska, 2013, s. 177). Wydaje się, że stwierdzenie 
to można odnieść również do archiwów, bowiem ich działalność w ujęciu systemowym 
(Cook, 1986, s. 31-34) koncentruje się wokół czterech podstawowych procesów: gro-
madzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania zasobu archiwalnego, który 
z punktu widzenia informatologii traktować można jako zbiór źródeł informacji (Gołem-
biowski, 1985, s. 17-28).

Dynamiczne zmiany zachodzące obecnie w otoczeniu archiwów, spowodowane 
m.in. gwałtownym rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych i powstaniem 
społeczeństwa informacji i wiedzy, zmuszają je do podejmowania szeregu procesów ada-
ptacyjnych. By instytucje prowadzące działalność archiwalną efektywnie i skutecznie 
wypełniały powierzone im funkcje, archiwiści coraz chętniej czerpią z osiągnięć innych 
dyscyplin. Przejawiają między innymi zainteresowanie nowymi koncepcjami, metodami 
i technikami zarządzania rozwiniętymi na gruncie nauk o organizacji i zarządzaniu oraz 
dorobkiem i doświadczeniami bibliologów i informatologów, co wynika, jak wcześniej 
zasygnalizowano, z częściowego pokrywania się obszarów działalności, funkcji i zadań 
bibliotek i archiwów. Przykładem takiej postawy jest rozwijany w latach 2005-2011 mię-
dzyinstytucjonalny projekt Archival Metrics (Archival Metrics), angażujący naukowców 
z trzech uczelni w Ameryce Północnej: University of Michigan, University of North Ca-
rolina-Chapel Hill i University of Toronto. Uczestnicy przedsięwzięcia to badacze za-
interesowani poprawą dostępu do zasobu archiwalnego, poznaniem zachowań informa-
cyjnych użytkowników materiałów archiwalnych oraz rozwijaniem skutecznych metod 
kształcenia klientów archiwów.

Informacje o celach projektu znaleźć można na jego oficjalnej stronie pod adresem 
http://www.archivalmetrics.org. Zgodnie z założeniami inicjatorów, w wyniku prac zespo-
łu miał powstać zestaw poddanych walidacji narzędzi pomiaru opinii użytkowników ma-
teriałów archiwalnych. Ich wykorzystywanie w różnego typu placówkach archiwalnych 
i oddziałach rękopisów bibliotek ma umożliwić dokonywanie analiz i przeprowadzanie 
porównań funkcjonowania instytucji przechowujących i udostępniających archiwalia. Jak 
zaznaczają autorzy, pozwoli to zidentyfikować najlepsze praktyki, co w konsekwencji 
ułatwi poprawę jakości produktów i usług oferowanych użytkownikom archiwów (Archi-
val Metrics).
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Nadrzędnym celem projektu jest budowanie i promocja kultury oceny (culture of 
assessment) w archiwach. Kulturę taką uznaje się za jeden z elementów kultury organi-
zacyjnej, której przejawem są, jak wynika z różnych definicji, specyficzne dla określonej 
zbiorowości zachowania, wzory myślenia, normy postępowania, wyznawane wartości, 
wspólne poglądy, postawy i oczekiwania (Bednarski, Wawak, Orlińska, 2017). Odpo-
wiednio ukształtowana kultura organizacyjna odgrywa ważną rolę w procesie wprowa-
dzania zmian w organizacji.

Czym jest zatem kultura oceny? W polskiej literaturze przedmiotu przybliżyła to 
pojęcie Ewa Głowacka, zgłębiająca kompleksowo problematykę kultury oceny w biblio-
tekach (Głowacka, 2015). Autorka, przytaczając poglądy amerykańskiego bibliotekarza 
Amosa Lakosa, uznaje ją za specyficzny rodzaj kultury organizacyjnej, w której podstawą 
procesów decyzyjnych są informacje z badań i ocen jakości funkcjonowania organiza-
cji. W kulturze takiej „działania i usługi są projektowane z uwzględnieniem analizy ich 
wpływu na klientów i beneficjentów”, a instytucja jest „maksymalnie skoncentrowana na 
potrzebach użytkowników” (Głowacka, 2015, s. 9).

Przywołane wyżej pojęcia są ściśle powiązane z koncepcją organizacji uczącej się. 
Mianem takim określa się instytucję, która odznacza się m.in.: sprawnością w zakresie 
kreowania, zdobywania, przekazywania i wykorzystywania wiedzy, zdolnościami ada-
ptacyjnymi, otwartością na zmiany i nowe rozwiązania, dbałością o rozwój pracowników, 
umiejętnością zespołowego uczenia się, stałym podnoszeniem jakości usług (Materska, 
2007, s. 132-142; Wojciechowska, 2006, s. 164-165 ).

W oparciu o zaprezentowane poglądy można stwierdzić, że punktem wyjścia do 
tworzenia kultury oceny w archiwach jest stawianie w centrum uwagi użytkowników, 
czego wyrazem jest stałe aktualizowanie wiedzy o ich bieżących oraz potencjalnych po-
trzebach i oczekiwaniach, a także stopniu ich zaspokojenia. Wymaga to podejmowania 
systematycznych badań w tym obszarze, a następnie wykorzystywania zdobytej wiedzy 
do poprawy jakości oferty.

Archiwa, w ramach przypisanych im funkcji, udostępniają materiały archiwalne 
oraz informacje o nich. W zakresie ich działalności informacyjnej mieści się także: kształ-
cenie użytkowników, pomoc w prowadzeniu badań i doborze materiałów źródłowych, 
odpowiadanie na zapytania, promocja i popularyzacja zasobu archiwalnego (Pugh, 1992, 
s. 6-8). Z perspektywy marketingowej placówki archiwalne należą więc do instytucji 
usługowych (Jabłońska, 2016, s. 72). Przyjmując ten punkt widzenia, w ich ofercie moż-
na wyróżnić zarówno produkty (np. wydawnictwa własne archiwum), usługi (np. dzia-
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łalność edukacyjna) oraz ich kombinacje (np. udostępnianie zasobu) (Jabłońska, 2016, 
s. 86-88).

Powszechnie stosowaną praktyką, także w instytucjach non profit, stało się bada-
nie poziomu zadowolenia klientów z oferowanych dóbr i usług. Wyniki takich inicjatyw 
mogą dostarczyć kadrze zarządzającej wielu cennych informacji. W opracowanym przez 
Stowarzyszanie Bibliotekarzy Polskich poradniku dotyczącym przeprowadzania badań 
satysfakcji użytkowników bibliotek wymienione zostały trzy obszary zarządzanie dzia-
łalnością organizacji, w których uzyskane rezultaty są szczególnie przydatne: analiza stra-
tegiczna, wspieranie procesów decyzyjnych (przede wszystkim odnośnie ewentualnych 
działań naprawczych lub korygujących), działalność marketingowa (Kędzierska, Zawał-
kiewicz, 2014, s. 3).

Satysfakcja klienta to pojęcie ściśle związane z koncepcją jakości usług. Według 
Marii Sidor, która dokonała przeglądu i analizy piśmiennictwa dotyczącego tej problema-
tyki w odniesieniu do bibliotek, są to jednak dwie odrębne konstrukcje. Jakość oznacza 

„długotrwałą, ogólną cechę”, podczas gdy satysfakcja „reprezentuje krótki termin, pomiar 
specyficznej transakcji.” Pomiar jakości usług zalicza autorka do narzędzi planowania 
strategicznego, a ocenę satysfakcji klienta traktuje jako narzędzie diagnozy (Sidor, 2005, 
s. 43). W praktyce bibliotekarskiej satysfakcja użytkowników uznawana jest za istotny, 
choć oczywiście nie jedyny, wyznacznik jakości usługi (Głowacka, 2006, s. 49).

Należy także pamiętać, że zadowolenie klienta jest wypadkową wielu nakładają-
cych się na siebie czynników. Są to zarówno obiektywne cechy produktu lub usługi oraz 
wymagania, doświadczenia i osobiste preferencje użytkownika (Sidor, 2005, s. 43).

Tworzenie narzędzi badawczych

W piśmiennictwie naukowym można wyróżnić pewną grupę prac teoretycznych 
i empirycznych poświęconych użytkownikom instytucji prowadzących działalność ar-
chiwalną (Długosz-Pysz, 2015, s. 46-71). Publikacje te są wyrazem odchodzenie od tra-
dycyjnego paradygmatu archiwalnego, który koncentruje się na zasobie archiwalnym. 
Ich autorzy stoją na stanowisku, że projektowanie systemów informacji archiwalnej oraz 
oferowanych przez archiwa usług powinno odbywać się w oparciu o oceny i badania 
użytkowników. Powyższy dorobek literaturowy, jak się wydaje, stanowi dobrą podstawę 
teoretyczną dla prac koncepcyjnych nad tworzeniem narzędzi oceny satysfakcji klientów 
archiwów.
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Jednym z wyzwań w zakresie opracowania metodologii badań satysfakcji użytkow-
ników archiwów jest duże zróżnicowanie instytucji prowadzących działalność archiwal-
ną. Za przykład tej różnorodności może posłużyć typologia zaproponowana przez Mar-
lenę Jabłońską. Opierając się na trzech kryteriach podziału: drodze akcesji archiwaliów, 
formie organizacji instytucji i sposobie finansowania, wyróżniła ona:

−	 archiwa będące samodzielnymi instytucjami,

−	 archiwa stanowiące komórki organizacyjne,

−	 archiwa społeczne i ośrodki dokumentacyjne,

−	 archiwa będące instytucjami komercyjnymi (Jabłońska, 2016, s. 133).

Przygotowanie trafnych i rzetelnych narzędzi pomiaru zadowolenia użytkowników 
archiwów bez wątpienia wymaga także dobrej znajomości metodyki pracy archiwalnej 

– zwłaszcza w obszarze opracowania i udostępniania zasobu archiwalnego – której cha-
rakter wynika ze specyficznych cech i różnorodnych funkcji materiałów archiwalnych.

Uczestnicy projektu Archival Metrics poszukiwali rozwiązań modelowych zarów-
no na gruncie archiwistyki, jak i bibliotekarstwa. W pierwszym przypadku bazowano 
na osiągnięciach The Public Service Quality Group for Archives and Local Studies. Jest 
to działająca w Wielkiej Brytanii pozarządowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów 
zainteresowanych poprawą jakości usług świadczonych przez instytucje archiwalne. Z 
jej inicjatywy od 1998 r. organizowane są w skali kraju cykliczne (od 2001 r. odbywają-
ce się co 18 miesięcy) badania satysfakcji klientów archiwów pod nazwą The National 
Survey of Visitors to U.K. Archives. Od roku 2012 badaniami objęci zostali użytkownicy  
kontaktujący się z archiwistami za pomocą narzędzi sieciowych (ankietyzacja nosi nazwę 
The Survey of Distance Users of Enquiry Service). Obydwa przedsięwzięcia są obecnie 
koordynowane przez The Archives and Records Association (UK & Ireland).

Bardzo cenne okazały się także doświadczenia środowiska bibliotekarskiego, gdzie 
tradycja diagnozowania satysfakcji użytkowników z jakości świadczonych usług jest już 
stosunkowo długa, a dorobek literaturowy z tego zakresu bardzo obszerny. Dla realiza-
torów projektu wzorem stał się dostępny odpłatnie zestaw narzędzi i usług LibQUAL+ 
(LibQUAL+), którego tworzenie zainicjowało w 1999 r. Amerykańskie Stowarzyszenie 
Bibliotek Naukowych (Association of Research Libraries). Oferowany online produkt 
umożliwia systematyczne pozyskiwanie i analizowanie opinii użytkowników na temat 
jakości usług biblioteczno-informacyjnych.
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Dokonano ponadto przeglądu i analizy narzędzi przeznaczonych do pomiaru satys-
fakcji użytkowników z witryn internetowych, m.in. WebQUAL i WAMMI.

Jak wskazuje przywołany wcześniej podział typologiczny, instytucje archiwalne 
stanowią grupę niejednorodną. Pierwsza faza projektu Archival Metrics, realizowana ze 
środków Andrew W. Mellon Foundation, dedykowana została archiwom uczelnianym oraz 
oddziałom rękopisów bibliotek szkół wyższych. Tworzenie zestawu narzędzi służących 
do poznania opinii klientów tych instytucji przebiegało w kilku etapach. W pierwszej ko-
lejności skupiono się na rozpoznaniu dotychczasowych działań archiwistów w zakresie 
pomiaru zadowolenia użytkowników oraz poznaniu ich stosunku do tego typu inicjatyw. 
W tym celu przeprowadzono sesje fokusowe z udziałem przedstawicieli różnych placó-
wek archiwalnych. Scenariusz wywiadu obejmował trzy obszary problemowe: pożądane 
informacje o użytkownikach, możliwe sposoby ich wykorzystania, metody pozyskiwania 
opinii od użytkowników korzystających z archiwów cyfrowych (Duff i in., 2008, s. 148).

Badania dostarczyły wielu cennych wniosków, a najważniejsze z nich warto przyto-
czyć. Przede wszystkim zauważono potrzebę skonstruowania standardowych, poddanych 
walidacji narzędzi umożliwiających długofalowe badania poziomu satysfakcji różnych 
kategorii użytkowników materiałów archiwalnych. Stwierdzono, że szczególnie dużo 
uwagi należy poświęcić gromadzeniu danych od odbiorców usług wirtualnych, ponieważ 
ich oczekiwania i potrzeby są jak dotąd najmniej rozpoznane. Zwrócono ponadto uwa-
gę na korzyści, jakie może przynieść nawiązywanie współpracy i budowanie sieci part-
nerstw pomiędzy archiwistami i badaczami zgłębiającymi problematykę użytkowników 
archiwów. Taka kooperacja pozwoliłaby rozwinąć wysokiej jakości narzędzia badawcze, 
pozwalające pozyskiwać wartościowe dane. Uznano, iż planując ewentualne działania 
naprawcze lub korygujące, należy skupić się na usługach i systemach, które według per-
sonelu można zmienić lub udoskonalić stosunkowo niskim kosztem (na przykład strona 
internetowa instytucji czy interfejs pomocy archiwalnych) (Duff i in., 2008, s. 161-164).

Opracowując narzędzia pomiaru, bazowano na przeglądzie piśmiennictwa oraz da-
nych pozyskanych w oparciu o indywidualne wywiady z użytkownikami i pracownikami 
archiwów uczelnianych (Duff i in., 2010, s. 571-577). Zgromadzony i przeanalizowany 
materiał pozwolił określić problematykę badawczą i dokonać operacjonalizacji proble-
mów. Realizatorzy projektu zdefiniowali produkty oraz usługi, które dla użytkowników 
archiwów są szczególnie istotne, a następnie opracowali model wyznaczający ramy kon-
cepcyjne dalszych prac. (rys. 1) (Duff i in., 2010, s. 577-579).
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Rysunek 1. Model konceptualny opracowany w ramach projektu Archival Metrics

 

Źródło: Duff, Wendy, i in. (2010). The development, testing, and evaluation of the archival metrics tool-
kits. American Archivist, vol. 73, issue 2, p. 578. (tłum. autorki)

Zasadniczą część modelu tworzą trzy typy interakcji, w jakie wchodzi użytkownik 
materiałów archiwalnych:

−	 „z personelem archiwum (with the archives staff),

−	 z archiwum (jako miejscem) i jego zasobami (with the physical repository),

−	 z narzędziami dostępu oferowanymi przez archiwa lub odziały zbiorów spe-
cjalnych (with the access tools of the archives or special collections) (np. stro-
na internetowa albo dostępne w sieci inwentarze)” (Duff i in., 2010, s. 578).

Interakcje te wyznaczają podstawowe obszary badań satysfakcji użytkowników. 
W centrum modelu umieszczono kontekst, w ramach którego klient korzysta z archiwum 
uczelnianego. Składają się na niego: doświadczenie w użytkowaniu archiwaliów, peł-

narzędzia dostępu do zasobu
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niona funkcja (status w środowisku akademickim), cel wizyty. W oparciu o powyższe 
zmienne rozwinięto zestaw pytań pozwalających określić profil użytkownika. 

Charakterystyka narzędzi kwestionariuszowych

 W pierwszej fazie projektu Archival Metrics, poświęconej archiwom uczelnianym 
i oddziałom rękopisów bibliotek szkół wyższych, opracowano pięć standardowych kwe-
stionariuszy ankiet skierowanych do różnych kategorii klientów:

−	 badaczy korzystających z archiwaliów na miejscu w pracowni naukowej lub 
czytelni (the researcher questionnaire),

−	 studentów korzystających z archiwaliów w celach edukacyjnych (the student 
researcher questionnaire),

−	 nauczycieli akademickich wykorzystujących archiwalia w działalności dydak-
tycznej (the teaching support questionnaire),

−	 użytkowników strony internetowej instytucji (the website questionnaire),

−	 użytkowników dostępnych w sieci elektronicznych inwentarzy (the online fin-
ding aids questionnaire) (Archival Metrics Toolkits).

Zgodnie z przyjętymi założeniami, ocenie respondentów podlega satysfakcja bieżą-
ca. W kwestionariuszu skierowanym do badaczy pytania odnoszą się do aktualnej wizyty 
w archiwum, z kolei studenci i nauczyciele akademiccy proszeni są o wyrażenie opinii 
o korzystaniu z archiwalnych usług, produktów i zasobów w obecnym semestrze. W na-
rzędziach badawczych przeznaczonych do ewaluacji strony internetowej i elektronicz-
nych inwentarzy pytania dotyczą ostatnich doświadczeń respondentów w użytkowaniu 
tych produktów.

Kwestionariusze zostały podzielone na sekcje tematyczne. Każda ankieta zawiera 
zarówno pytania zamknięte, otwarte jak i półotwarte. W oparciu o nie można gromadzić 
dane o samych użytkownikach, jak i zebrać ich oceny i opinie na temat oferty archiwum 
lub oddziału rękopisów biblioteki. Pytania dotyczą przede wszystkim percepcji dostęp-
nych usług i produktów przez użytkowników, choć dzięki wprowadzeniu pytań otwartych 
respondenci mają możliwość opisania swoich wymagań i oczekiwania. We wszystkich 
pięciu kwestionariuszach zamieszczono pytania zamknięte z pięciopunktową skalą licz-
bową. Pozwalają one ankietowanym wyrazić poziom satysfakcji z usługi (bądź całości 
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usług) oraz ocenić wyselekcjonowane cechy i funkcje świadczące o użyteczności ofero-
wanych produktów informacyjnych (witryny internetowej, pomocy archiwalnych).

Każdy kwestionariusz zaopatrzono w zestaw wytycznych dotyczących organiza-
cji badania, przetwarzania uzyskanych danych, ich analizy oraz prezentacji otrzymanych 
wyników. W dostępnych materiałach znaleźć można m.in. wskazówki odnośnie technik 
doboru próby i dystrybucji ankiety, instrukcję kodowania danych, szablon arkusza kal-
kulacyjnego ułatwiający przygotowanie danych do analizy, przykładowy raport z badań.

Od 2008 r., po serii badań pilotażowych w instytucjach partnerskich, opracowane 
narzędzia badawcze udostępniane są bezpłatnie na licencji Creative Commons na stro-
nie projektu Archival Metrics pod adresem https://sites.google.com/a/umich.edu/archival

-metrics/home/the-toolkits.

W drugiej fazie przedsięwzięcia, dedykowanej archiwom państwowym (Yakel i in., 
2012) przygotowano dwa kolejne narzędzia:

−	 skonsolidowany kwestionariusz ankiety do oceny witryny WWW archiwum 
oraz dostępnych z jej poziomu elektronicznych pomocy archiwalnych (website/
finding aids questionnaire),

−	 kwestionariusz ankiety przeznaczony do badań wpływu zasobów i usług świad-
czonych przez archiwa państwowe na otoczenie społeczno-ekonomiczne (the 
economic impact survey) (Archival Metrics Toolkits).

W udostępnianym na stronie projektu katalogu narzędzi badawczych można obec-
nie znaleźć także zestaw plików mający pomóc archiwistom zainteresowanym pozna-
niem opinii użytkowników w przeprowadzaniu zogniskowanych wywiadów grupowych. 
Składa się na niego: przewodnik po metodzie wraz z przykładowym scenariuszem sesji 
dotyczącym wykorzystania mediów społecznościowych w instytucjach prowadzących 
działalność archiwalną.

Zakończenie

Diagnozowanie satysfakcji klientów i wykorzystywanie uzyskanych rezultatów 
do poprawy jakości oferowanych produktów i usług jest jednym z istotnych przejawów 
budowania w instytucji kultury oceny. Jak wspomniano na początku, tworzenie takiej 
kultury wymaga skoncentrowania się na użytkownikach, a co za tym idzie, ciągłego mo-
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nitorowania ich potrzeb, wymagań i oczekiwań. W przypadku archiwów jest to o tyle 
ważne, że w obliczu zachodzących współcześnie przemian o charakterze technologicz-
nym i społeczno-kulturowym poszerzyło się grono ich rzeczywistych i potencjalnych 
klientów. W środowisku profesjonalnym zaczęto mówić o nowym profilu użytkownika 
archiwum, bowiem materiały archiwalne są coraz częściej wykorzystywane przez osoby 
nieposiadające profesjonalnego przygotowania – w celach hobbystycznych, czy nawet 
rozrywkowych (Jabłońska, 2016, s. 52). Konsekwencją tego są nowe sposoby użytkowa-
nia archiwów i informacji. Niewątpliwą zaletą projektu Archival Metrics jest przygoto-
wanie narzędzi kwestionariuszowych skierowanych do odbiorców zarówno tradycyjnych, 
jak i cyfrowych produktów i usług.

Opracowany przez uczestników projektu ogólnodostępny katalog poddanych wali-
dacji narzędzi, w oparciu o które można pozyskiwać opinie od różnych grup użytkowni-
ków, z całą pewnością może zachęcić archiwistów i pracowników oddziałów rękopisów 
do podejmowania inicjatyw badawczych. Dowodem na to są opublikowane raporty i ko-
munikaty z badań, w których wykorzystano materiały udostępniane na stronie Archival 
Metrics (np. Bakkalbasi, Wilk, 2015; Griffin, Lewis, Greenberg, 2012).
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