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 prieskum prebiehal v mesiacoch apríl – máj 2013
 oslovených 499 respondentov
 návratnosť: 90,7%
 84,7 % tlačený dotazník, 16,3 % elektronický dotazník
 použitá metóda: anonymný dotazník
 2 typy dotazníkov:
pre deti a mládež do 15 rokov – 12 otázok,
35,5 % respondentov z celkového počtu
pre dospelých od 16 rokov – 16 otázok,
64,5 % respondentov z celkového počtu

Na čo sme sa pýtali
deti a mládež do 15 rokov:
 pohlavie, vek,
 čitateľské preferencie,
 spokojnosť s ponukou kníh, časopisov,
so službami, s výpožičným časom, priestormi,
 frekvencia návštev v knižnici,
 využívanie služieb,
 návštevnosť webovej stránky,
 odporúčania, návrhy, podnety na zlepšenie činnosti
knižnice

dospelí od 16 rokov:

 pohlavie, vek, vzdelanie, zamestnanie,
 čitateľské preferencie,
 spokojnosť s ponukou kníh, časopisov, výpožičným
časom, priestormi, pracovníkmi, so službami,
 frekvencia návštev v knižnici,
 využívanie služieb,
 návštevnosť webovej stránky,
 odporúčania, návrhy, podnety na zlepšenie činnosti
knižnice

Výsledky

Dospelí respondenti: celkový počet: 292
pohlavie: 73 % ženy, 27 % muži
vekové zloženie:
16 – 20-roční: 5 %
21 – 40-roční: 22 %
41 – 60-roční: 25 %
nad 60 rokov: 48 %
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Vzdelanie:
Vysokoškolské: 50%
Stredoškolské s maturitou: 44 %
Stredoškolské bez maturity: 4 %
Základné: 2 %

Zamestnanie:
Dôchodcovia: 46 %
Pracujúci: 42 %
Študenti: 9 %
Nezamestnaní: 3 %
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Čitateľské preferencie:
1. romány, novely, poviedky
2. detektívky, krimi
3. oddychová literatúra
4. historické romány
5. životopisy
6. literatúra faktu
7. odborná literatúra
8. cestopisy
9. dobrodružná literatúra
10. sci-fi, vedecko-populárna literatúra
11. poézia
12. náboženská literatúra
13. elektronické informačné zdroje - preferujú ich viac
muži, vo veku 21 – 40 rokov, s vysokoškolským a
stredoškolským vzdelaním

Čitateľské preferencie podľa pohlavia v percentách
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Čitateľské preferencie podľa veku v percentách
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Spokojnosť s ponukou kníh: 96 % respondentov,
časopisov: 90 %
Frekvencia návštev v knižnici:
1x do mesiaca: 67 %,
viackrát do týždňa: 14 %,
raz do týždňa: 11 %,
denne: 1 %

Spokojnosť so službami:
veľmi spokojní: 63 %,
spokojní: 36 %
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Výpožičný čas určite vyhovuje 64 %,
skôr vyhovuje 30 %,
skôr nevyhovuje 2 % (privítali by predĺženie
výpožičného času od 8.00 do 18.00 a v sobotu)

Využívanosť služieb:
požičiavanie domov (absenčné výpožičky): 66 %
štúdium na mieste v študovniach a čitárňach
(prezenčné výpožičky): 12 %
prístup na internet: 6 %
rešerše: 6 %
návšteva podujatí: 5 %
medziknižničná výpožičná služba: 2 %
odborné konzultácie: 2 %
kopírovanie: 1 %
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Návštevnosť webovej stránky
pravidelná návštevnosť: 45 %, nenavštevuje: 54 %

Priestory vyhovujú 96 %, nevyhovujú 3 %
Spokojnosť s pracovníkmi knižnice:
nie je spokojné len 1 % respondentov.
Najviac ocenili ich príjemné vystupovanie, dôverujú im,
považujú ich za korektných, odborne zdatných, ochotných a
schopných pohotovo reagovať.

Navštevujete webovú stránku knižnice?
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Páčia sa Vám priestory knižnice, pobočky, ktorú
navštevujete?
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Deti a mládež do 15 rokov:
161 respondentov

Vekové zloženie:
5 - 7-roční: 10 %
8-roční: 14 %
9-roční: 20 %
10-roční: 21 %
11 – 12-roční: 9 %
13-roční: 7 %
14 – 15-ročn: 6 %
neuviedli vek: 3 %
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Pohlavie:
dievčatá: 64 %,
chlapci: 34 %
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Čitateľské preferencie:
1. dobrodružné romány, sci-fi, detektívky
2. dievčenské romány
3. rozprávky, povesti, bájky
4. humor
5. iné (o zvieratkách, strašidelné príbehy, horory, fantasy,
komiksy, encyklopédie)
6. romány zo súčasnosti

Čitateľské preferencie podľa pohlavia v percentách

39,54
40
35
30

26
23

25
20

18

21,29

18

dievčatá
15
10

chlapci
9,12

8

7

3,4

5

0

1,1

0

1 romány,
povesti,
bájky

2 romány zo 3 dievčenské
4
súčasnosti
romány
dobrodružné
romány, scifi, detektívky

5 humor

6 iné

Spokojnosť s ponukou kníh: 98 % respondentov,
časopisov: 96 %
Frekvencia návštev v knižnici:
raz do mesiaca: 74,5 %
raz do týždňa: 16,8 %
denne: necelé 1 %

S kým navštevujú knižnicu:
sami: 63 respondentov
so školou/triedou: 57
s rodičmi: 43
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Spokojnosť so službami knižnice:
spokojní: 99 % respondentov,
Výpožičný čas vyhovuje 98 %,




Priestory sa páčia 96 %,
Webovú stránku navštevuje len 27 %,
Využívanie služieb v knižnici:
výpožičky domov (absenčné výpožičky): 158
respondentov
štúdium v knižnici v čitárňach a študovniach: 19
internet: 18
návšteva podujatí: 19
iné: 11
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Odporúčania, návrhy, podnety na zlepšenie činnosti
knižnice

1.
2.

3.

4.

Ďakujeme za všetky vaše návrhy a odporúčania – stanovisko Staromestskej
knižnice je v texte.
zorganizovať burzu – výmenu kníh medzi čitateľmi – zaradíme do plánu
činnosti na rok 2014.
častejšie prednášky na rôzne témy – knižnica organizuje priemerne ročne
cca 200 podujatí vrátane prednášok na rôzne aktuálne témy pre všetky
kategórie čitateľov. V prieskume uviedlo len 5 % dospelých respondentov,
ale 19 % detí a mládeže, účasť na podujatiach.
pokračovať v počítačových kurzoch – knižnica plánuje i v budúcnosti v
závislosti od finančných prostriedkov pokračovať v mimoriadne obľúbených
počítačových kurzoch pre seniorov.
možnosť darovať knihy – môžete nám knihy darovať kedykoľvek, potrebná je
dohoda s pracovníkmi knižnice. V roku 2013 sme spustili projekt Jednu
knihu ročne – kúp, prečítaj a daruj knihu Staromestskej knižnici. Viac
informácií vám poskytneme v každej pobočke knižnice a na www.starlib.sk.

5.

viac nových kníh a časopisov, viac aktuálnej odbornej literatúry, technickej
literatúry, dopĺňať pravidelne, rozšíriť ponuku súčasných kníh, viac výtlačkov
rovnakého titulu, rovnomerné delenie prírastkov medzi pobočky, preferujú
sa len dve pobočky. Viac získavať knihy darom (napr., vydavateľstvo VEDA,
SAV), poobzerať sa po antikvariátoch a kúpiť odtiaľ hodnotné knihy. Menej
Steelovej, Lindströmovej, Cookov a podobne, prechod knižnej novinky od
vydania po nákup sa mi zdá dlhý.
– závisí len od finančných možností knižnice, radi by sme zohľadnili všetky
požiadavky čitateľov a prírastky rovnomerne rozdeľovali na všetky pobočky,
finančný rozpočet nám to, žiaľ, neumožňuje. Pri nákupe konkrétnych titulov
vychádzame z požiadaviek väčšiny našich čitateľov. Požiadavky na zakúpenie
konkrétnych titulov časopisov, denníkov a kníh môžu čitatelia priebežne
tlmočiť pracovníkom knižnice. Konkrétne návrhy na doplnenie jednotlivých
titulov časopisov a kníh (viac módnych časopisov, technické časopisy,
Týždeň, Lidové noviny, Slovenské národné noviny, Extra plus, časopisy z
oblasti chovu zvierat a živočíšnej ríše, napr. Planéta zvierat, hlavolamy, viac
cudzojazyčnej beletrie, knihy z odboru bipolárna porucha, arteterapia,
ergoterapia, CD, e-knihy, viac českých kníh, prekladov, poéziu Valentína
Beniaka) prehodnotíme v zmysle akvizičnej politiky a finančného rozpočtu a
zaradíme do fondu.

6.

7.

8.

viac pripojení na internet – v každej pobočke sú používateľom k dispozícii
verejné internetové stanice, v pobočke na Panenskej je vybudovaná
počítačová učebňa s 10 počítačovými stanicami pripojenými na internet.
Keď práve prebiehajú počítačové kurzy pre seniorov, sú používateľom k
dispozícii ďalšie 2 počítače. V centrálnej knižnici na Blumentálskej ul. sú
používateľom k dispozícii 4 verejné internetové stanice, na Záhrebskej a
Karadžičovej a Západnom rade 1 počítač. Podľa výsledkov prieskumu
využíva prístup na internet len 6 % respondentov.
rozšírenie výpožičného času (od 8.00 ráno do večera, vrátane sobôt) –
závisí od finančných možností knižnice, v roku 2013 sme boli nútení z
dôvodu výrazne kráteného finančného rozpočtu obmedziť výpožičný čas v
pobočke na Panenskej ul. a zrušiť otvorenie v sobotu. Sezónne pracovisko
– letná čitáreň v Medickej záhrade, ktorú prevádzkujeme v letných
mesiacoch (15. jún – 31. august ) je používateľom bezplatne k dispozícii 7
dní v týždni denne od 10.00 do 18.00 hod.
požičanie titulov do čítačky – knižnica zakúpila z dotácie MK SR v roku
2012 dve čítačky elektronických kníh, ktoré si čitatelia môžu vypožičať v
zmysle platného Cenníka poplatkov a služieb. K dispozícii čitateľom máme
len voľne dostupné elektronické knihy, pretože platný autorský zákon
neumožňuje knižniciam požičiavať elektronické knihy – nie sú doriešené
poplatky autorským ochranným zväzom.

9.

zrušiť poplatky za pokuty a registráciu – žiadna knižnica na Slovensku
neposkytuje svoje služby bezplatne. Poplatok za ročnú čitateľskú
registráciu a využívanie všetkých služieb knižnice 4 € pre dospelého
čitateľa považujeme skutočne za minimálny. V prípade, keby všetci
čitatelia dodržiavali výpožičnú lehotu v zmysle knižničného a výpožičného
poriadku, mohli by sme uvažovať o zrušení sankčných poplatkov. Máme
prípady, kedy sankčné poplatky dokonca musíme súdne vymáhať.
10. možnosť preklopiť do Excelu celé čitateľské konto podľa autora a názvu
knihy – knižničný systém Staromestskej knižnice umožňuje aj takúto
službu, na požiadanie sa dá vyhotoviť zoznam čitateľského konta. Čitateľ
má zo svojho konta cez internet možnosť iba vytlačenia textu, ktorý je na
obrazovke.
11. možnosť viackrát si predĺžiť výpožičku prostredníctvom internetu –
Knižničný a výpožičný poriadok stanovuje výpožičnú lehotu na 30 dní s
možnosťou jedného predĺženia cez internet. V záujme uspokojenia
požiadaviek všetkých čitateľov neplánujeme túto možnosť rozširovať.

12. krátky výpožičný čas na povinné čítanie - v zmysle Knižničného a
výpožičného poriadku je lehota na vypožičanie kníh zaradených do
doplnkového (mimočítankového, povinného čítania) 14 dní. V súvislosti s
obmedzenými finančnými prostriedkami na nákup literatúry a vysokým
záujmom o túto literatúru neplánujeme výpožičnú lehotu meniť.
13. rezervovanie kníh a predlžovanie online – knižničný systém Staromestskej
knižnice to umožňuje, poplatok za rezerváciu dokumentu je 0,50 €,
predĺžiť lehotu vypožičania dokumentu je možné len raz cez internet. Sú
aj ďalšie možnosti (telefón, e-mail). Viac informácií nájdete na
http://www.starlib.sk/sk/10-x-z-kniznicneho-poriadku/.
14. zasielanie informácií o blížiacom sa skončení výpožičnej lehoty, napr. 3 dni
vopred – požiadavku sme akceptovali, čitateľom, ktorý majú uvedenú emailovú adresu, budeme zaslať upozornenie, že im končí výpožičná
lehota.

15. na požiadanie zohnať na zapožičanie konkrétny titul, ak nie je vo fonde
knižnice – v zmysle platného Knižničného a výpožičného poriadku môžu
čitatelia požiadať o získanie žiadaného dokumentu prostredníctvom
medziknižničnej výpožičnej služby z mimobratislavských knižníc, v rámci
Bratislavy medziknižničnú výpožičnú službu knižnica nerealizuje, v
prípade potreby čitateľovi poskytne informáciu, v ktorej knižnici v
Bratislave si môžu knihu požičať.
16. bezbariérový prístup – bezbariérový prístup je vybudovaný len v
centrálnej knižnici na Blumentálskej ul., pobočky Panenská, Západný rad a
Karadžičova sú umiestnené tak, že netreba špeciálne budovať
bezbariérový prístup, v pobočke na Záhrebskej 8 sme ho plánovali
vybudovať v tomto roku, žiaľ, z finančných dôvodov sa nám to nepodarilo.
Plánujeme zabezpečiť bezbariérový prístup aspoň náhradným riešením.

17. návrhy na zlepšenie vybavenia knižnice: automat na kávu, na vodu,
moderné interiérové zariadenie, pohovky na čítanie, priestorové
rozšírenie pobočiek, výmena okien - odhlučnenie od cesty a ruchu vonku,
farebnejšie priestory – uvedomujeme si všetky nedostatky, ich riešenie
závisí len od finančného rozpočtu knižnice, jej zriaďovateľom je mestská
časť Bratislava-Staré Mesto.
18. lepšie finančné ohodnotenie pracovníkov knižnice – závisí od rozpočtu .
19. vyššie dotácie na knihy – závisí od finančného rozpočtu.
20. knižnica uskutočňuje veľmi kvalitné kultúrne podujatia, bolo by dobré
finančne posilniť tieto aktivity – realizácia podujatí závisí od finančného
rozpočtu knižnice.
21. Anketu Najpožičiavanejšie knihy mesiaca na slovenské a zahraničné, lebo
takto sú tam iba slovenské knihy od rovnakých autorov – na našej
webovej stránke uvádzame informácie o najpožičiavanejších knihách v
príslušnom mesiaci od 2007. Akí autori sa do rubriky dostanú, záleží od
čítanosti kníh a aj od toho, v koľkých exemplároch sa kniha nakúpi. Nie je
pravda, že do rubriky sa dostávajú iba slovenskí autori.

Čo by ste zlepšili?













Nič, lebo všetko tu funguje, som maximálne spokojná, držím palce.
Ste najlepší a dúfam, že to tak aj zostane.
Vážim si prácu pracovníkov knižnice.
Nech to vydrží aspoň tak ako doteraz.
Udivuje ma kreativita a stále nové aktivity.
Nič mi nenapadá, som spokojná s tým, čo ponúka knižnica.
Nič.
Všetko je dosť dobré.
Neviem.
Som so všetkým spokojná a vážim si prácu pracovníkov knižnice.
Všetko je OK.
Nezamýšľal som sa.













Nemám nič, čo by som zmenila.
Som spokojný s terajším stavom.
Mala by som tam chodiť častejšie, ale to je môj problém.
Nech to vydrží aspoň tak ako doteraz.
Všetko je dobré, takže nič.
Vyhovuje všetko.
Som spokojná.
Všetko v poriadku.
Vyhovuje.
Nič mi nechýba, udivuje ma kreativita a stále nové aktivity.
Po dlhých desaťročiach som veľmi spokojná (v minulosti, teraz ešte
viac).
 Pracovníčky sú perfektné!
 Je to fajn, milé knihovníčky.
 Priestory, knižný fond ako aj pracovníci knižnice na slušnej úrovni.

 Knižnica a jej pracovníci sú na vysokej úrovni. Do tejto knižnice
chodím od r. 1960, t.j. 53 rokov, ešte keď sídlila na Záhrebskej, je to
moja "srdcovka" - veľmi si vážim pomoc pracovníčok knižnice.
 Pobočka je veľmi pekne a účelne zmodernizovaná. Som spokojný so
stavom ako to funguje.
 Pani knihovníčka je milá, ochotná, vždy rada pomôže pri
vyhľadávaní, poradí, je ústretová.
 Ja by som nezlepšila nič. Je to tu veľmi pekné, je tu aj pokoj, aj
široký výber kníh. Chodím sem s kamarátkami a myslím, že vás
môžeme ohodnotiť na veľkú 1.

Ďakujeme všetkým respondentom,
ktorí sa do prieskumu zapojili.

