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Wprowadzenie - o poradniku
 Serwis WWW to dziś nieodłączny element funkcjonowania każdej organizacji,
wliczając w to biblioteki.

 Obecność biblioteki w sieci umożliwi dostęp do niej szerszemu spektrum odbiorców,
ułatwi pracę bibliotekarzom oraz przyspieszy dostęp do księgozbioru czytelnikom.

 Posiadanie serwisu, a tym bardziej serwisu, który jest łatwy w obsłudze i aktualny
pomoże zarówno czytelnikom jak i pracownikom biblioteki.
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Wprowadzenie - o poradniku
 Nasz audyt ma na celu wskazanie, w jaki sposób podnieść użyteczność serwisu
biblioteki. W naszej ocenie nie braliśmy pod uwagę katalogów, gdyż są to najczęściej
zewnętrzne systemy, na których konstrukcję biblioteka nie ma wpływu.

 Raport zawiera również wskazówki, w jaki sposób samemu zbadać swój serwis
internetowy oraz jak włączyć w ten proces użytkowników.
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O użyteczności
 Użyteczność to dyscyplina zajmująca się ergonomią urządzeń i aplikacji
interaktywnych, która dąży do maksymalizacji efektywności danego narzędzia
oraz łatwości i intuicyjności jego obsługi.

 Użyteczność to miara wydajności, efektywności i satysfakcji użytkownika z jaką
dany produkt jest używany dla osiągnięcia założonych celów (wg normy ISO 9241).
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Metryczka badania
Cel badania:
Rodzaj badania
Serwisy:
Data badania:
Miejsce badania:
Prowadzący:
Autor raportu:

Ocena użyteczności stron bibliotek
Audyt użyteczności - ocena heurystyczna i przegląd poznawczy
10 witryn bibliotek oraz 1 blog prowadzony przez bibliotekę
3.12.2010 - 7.12.2010
Laboratorium EDISONDA, Kraków
Maciej Płonka
Hubert Turaj, Maciej Płonka

Metodologia
badania
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Audyt użyteczności
 Audyt to badanie przeprowadzane przez eksperta, mające na celu stwierdzenie
poziomu użyteczności serwisu internetowego oraz jego zgodności z oczekiwaniami
i przyzwyczajeniami użytkowników.
 Audyty serwisów przeprowadza się na podstawie powstałych w oparciu o długoletnie
doświadczenie i praktykę zasad projektowania serwisów internetowych, tzw.
heurystyk lub za pomocą tzw. „przeglądu poznawczego” (wykonywanie
konkretnych zadań w serwisie).
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Audyt użyteczności
 Podczas badania bierzemy pod uwagę m.in.:
 konstrukcję strony głównej i jej przekaz,
 architekturę informacji,
 działanie nawigacji,
 prezentację danych (tekst, zdjęcia, filmy),
 konstrukcję i działanie formularzy,
 dostępność informacji kontaktowych.

 Audyt użyteczności nie ocenia estetyki serwisu (kolorystyki, wykorzystanych
elementów graficznych itd.) chyba, że w znaczący sposób wpływa ona na użyteczność

witryny. Audyt może jednak sugerować wykorzystanie pewnych rozwiązań
graficznych celem poprawy użyteczności.
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Metoda analizy heurystycznej
 Przykładami heurystyk są m.in.:
 Prostota - serwis powinien być zorientowany na osiąganie określonych celów
(np. należy usunąć wszelkie elementy nie mające bezpośredniego związku
z działaniem witryny).
 Responsywność - każda czynność użytkownika w obrębie serwisu powinna
powodować widoczną odpowiedź systemu (np. wprowadzenie błędnych
danych, np. hasła, prowadzi do wyróżnienia pola tekstowego).
 Rozpoznanie zamiast zapamiętywana - zamiast zmuszać użytkownika do
zapamiętywania, konstrukcja witryny powinna umożliwiać mu przeglądanie
dostępnych opcji.
 Przestrzeganie standardów - zachowanie przyjętych konwencji (np. sklep
internetowy powinien oferować „Koszyk”, nie „Listę zakupów” czy „Wózek”).

Wyniki audytu przeprowadzonego powyższą metodą: slajd 13
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Metoda przeglądu poznawczego
 Alternatywną metodą analizy serwisów internetowych jest tzw. „przegląd
poznawczy” („cognitive walkthrough”).
 Metoda opiera się na określeniu oraz przejściu przez charakterystyczne zadania,
jakie użytkownik wykonuje w obrębie serwisu - osoba oceniająca, realizując te
zadania, określa stopień intuicyjności kluczowych procesów w obrębie witryny.

 W obrębie witryny biblioteki charakterystyczne zadania to np.:
 poszukiwanie książki w katalogu,
 sprawdzenie godzin otwarcia biblioteki,
 sprawdzenie zajęć organizowanych przez bibliotekę.
Wyniki audytu przeprowadzonego powyższą metodą: slajd 58
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Skala oceny zaobserwowanych problemów
Rozwiązanie pozytywne - pomaga użytkownikom

Problem kosmetyczny - sprawia trudności, powoduje frustrację użytkownika

Problem poważny - znacznie utrudnia ważną czynność

Problem krytyczny - uniemożliwia ważną, strategiczną aktywność

audyt
użyteczności
– analiza
heurystyczna

STRONA GŁÓWNA

Przejrzysta strona główna zawierająca odpowiednią ilość treści.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich im. Św. Faustyny Kowalskiej (http://www.biblioteka.swinicewarckie.com.pl/)

Obserwacja: Strona główna nie jest przeładowana treścią, prezentuje jedynie najważniejsze informacje oraz zachęca do
dalszej eksploracji.

Prezentacja kluczowych funkcji i podstron na stronie głównej.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie (http://www.biblioteka.belchatow.pl/)

Obserwacja: Strona główna wyróżnia kluczowe dla biblioteki podstrony - użytkownik może szybko dotrzeć do
najczęściej poszukiwanych materiałów i funkcji.
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Pasek przewijania w obrębie strony.
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie (http://pbphrubieszow.pl/)

Obserwacja: Centralna, główna sekcja strony zawiera wewnętrzny pasek przewijania. Jest to rozwiązanie przestarzałe
i niezgodne z zasadami użyteczności, ponieważ wprowadza kolejną warstwę poruszania się w obrębie witryny (ruch
poprzez nawigację oraz ruch w obrębie danej sekcji za pomocą paska przewijania).
Rekomendacja: Zamiast paska przewijania strona powinna zostać rozciągnięta w dół tak, aby obejmowała całość
prezentowanej treści.

Strona docelowa nie jest główną witryny.
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi (http://pbw.lodz.pl/)

Obserwacja: Strona docelowa zawiera jedynie zdjęcie oraz nazwę biblioteki. Dopiero kliknięcie prowadzi na stronę
główną. Zasada użyteczności sugeruje, że użytkownik powinien dotrzeć do istotnych treści za pomocą 3 kliknięć dodanie „przedstrony” wydłuża tę drogę.
Rekomendacja: Strona pojawiająca się jako pierwsza po wpisaniu adresu powinna stanowić stronę docelową serwisu.
Obecna strona nie pełni żadnej roli, a jedynie wydłuża czas dotarcia do właściwej strony głównej.

Niepotrzebne powitanie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich im. Św. Faustyny Kowalskiej (http://www.biblioteka.swinicewarckie.com.pl/)

Obserwacja: Powitanie zajmujące dużą część strony jest elementem zbędnym - wykorzystuje przestrzeń, którą można
przeznaczyć na elementy funkcjonalne lub aktualne informacje, których poszukują użytkownicy.
Rekomendacja: Należy zrezygnować z powitania i zastąpić je elementami, które mogą pomóc użytkownikom.
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Strona główna - praktyczne wskazówki
 Elementy podnoszące użyteczność:
 prosta i przejrzysta konstrukcja,
 prezentacja tylko kluczowych treści,
 wyróżnienie najistotniejszych funkcji,
 łatwy dostęp do informacji kontaktowych i godzin otwarcia,
 brak elementów reklamowych i poruszających się.

NAWIGACJA

Katalog elektroniczny zintegrowany z witryną biblioteki.
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie (http://pbphrubieszow.pl/)

Obserwacja: Katalog elektroniczny, mimo że jest aplikacją zewnętrzną, jest otwierany w obrębie strony biblioteki.
Użytkownik nie musi zmieniać okna/karty przeglądarki, aby z niego skorzystać, nie ma więc poczucia zmiany środowiska
pracy, co mogłoby prowadzić do zagubienia.

Przejrzysta nawigacja wyróżniająca kluczowe podstrony.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy (http://www.bibliotekaleczyca.pl/)

Obserwacja: Kluczowe podstrony i funkcjonalności witryny są wyróżnione w nagłówku strony, a aktualna lokalizacja
użytkownika oznaczona graficznie innym kolorem, dzięki czemu w trakcie nawigowania po serwisie, wie w jakim
znajduje się miejscu w strukturze witryny.
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Nawigacja zbudowana w oparciu o różne grupy odbiorców.
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie (http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/)

Obserwacja: Nawigacja zbudowana jest w oparciu o różne grupy użytkowników witryny - czytelników oraz
bibliotekarzy. Podstrony i funkcje charakterystyczne dla poszczególnych grup znajdują się w osobnych polach nawigacji.

Nieklikalne logo i nazwa strony.
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Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn (http://biblioteka.nadarzyn.pl/)

Obserwacja: Logo i nazwa (identyfikator) witryny są nieklikalne. Badania użyteczności wskazują jednak, że duża część
użytkowników klika w te elementy w celu powrotu do strony głównej.
Rekomendacja: Logo i identyfikator powinny stanowić odnośniki do strony głównej, ponieważ jest to powszechnie
przyjęta konwencja i ułatwienie nawigacji.
Badanie użyteczności - analiza serwisu pod kątem jego zgodności ze standardami użyteczności. Osoba badana realizuje serię zadań w obrębie
serwisu, komentuje swoje działania oraz badaną stronę, dzięki czemu obserwator jest w stanie stwierdzić, które element witryny wymagają
poprawy celem zwiększenia użyteczności.

Brak oznaczenia aktualnej pozycji użytkownika w serwisie.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu (http://www.wbp.olsztyn.pl/~mbpmorag/)

Obserwacja: Nawigacja nie wskazuje, w którym miejscu w serwisie znajduje się obecnie użytkownik. Podstrony nie są
czytelnie opisane (np. nagłówkami), które szybko informowałyby o zawartości strony.
Rekomendacja: Zaznaczenie aktualnej pozycji użytkownika (na przykład pogrubioną czcionką) poprawia orientację.
Wyraźne nagłówki gwarantują, że trafiając na daną podstronę z miejsca innego niż główna nawigacja (np. przez
odnośnik w tekście), użytkownik szybko zorientuje się, w jakiej sekcji się znalazł.

Niepotrzebne uwydatnienie mniej popularnych odnośników.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku (http://www.biblioteka.elk.pl/)

Obserwacja: Strona oferuje dwie sekcje zawierające nawigację. Poza przyciskami „Zamówienia publiczne” i „Archiwum
zamówień publicznych” (które nie stanowią kluczowych podstron witryny z punktu widzenia większości użytkowników),
odnośniki w lewej kolumnie są mało wyróżnione. Nawigacja w belce w nagłówku strony natomiast zawiera lepiej
wyróżnione, ale mniej ważne odnośniki („Do pobrania” czy „Multimedia”).

Rekomendacja: Zastosowanie dwóch odrębnych sekcji nawigacji musi wiązać się z nadaniem poszczególnym
odnośnikom priorytetów na podstawie częstotliwości korzystania z nich. Górna belka powinna zawierać najbardziej
potrzebne funkcje (katalog, kontakt, informacje o bibliotece, nowości), mniej wyróżniona kolumna natomiast odnośniki
wykorzystywane rzadziej i nie będące funkcjami kluczowymi z punktu widzenia witryny.

Niejasny opis struktury Biblioteki w nawigacji - błędnie opisane odnośniki.
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie (http://www.biblioteka.belchatow.pl/)

Obserwacja: Główna strona biblioteki prezentuje cztery odnośniki do poszczególnych filii. Te jednak nie są opisane
w sposób, który umożliwiałby użytkownikowi wybór poszukiwanej - konkretne informacje na temat poszczególnych filii
zawarte są dopiero na podstronie „Profile”.
Rekomendacja: Nawigacja witryny powinna jasno sugerować użytkownikowi do jakiej podstrony prowadzi dany
odnośnik. Jedynie osoba regularnie korzystająca ze strony zapamięta, która konkretna „filia” reprezentuje interesujący ją
„profil”. Odnośniki powinny w pierwszej kolejności sygnalizować „profil” - należy je przemianować zgodnie
z charakterem poszczególnych „filii”.

Podstrona „Katalog Online” otwierająca się w nowej zakładce przeglądarki.
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie (http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/)

Obserwacja: Kliknięcie w odnośnik „Katalog Online” powoduje otwarcie się nowej karty przeglądarki. Konstrukcja
i szata graficzna „Katalogu..” jest inna niż samej witryny biblioteki.
Rekomendacja: Korzystanie z serwisu internetowego powinno ograniczać się do jednego okna przeglądarki i/lub jednej
karty w przeglądarce. Badania użyteczność wskazują, że otwarcie nowego okna lub nowej karty powoduje w wielu
przypadkach zamieszanie, użytkownicy nie potrafią wrócić na poprzednią stronę. „Katalog..” powinien otwierać się w tej
samej karcie. Ponadto, jego wygląd powinien być spójny ze stroną główną. Jeśli z jakiegoś powodu nie ma możliwości
zagnieżdżenie katalogu w oryginalnej witrynie biblioteki należy zadbać o widoczny przycisk/odnośnik umożliwiający
powrót na stronę biblioteki.
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Nawigacja - praktyczne wskazówki
 Zabiegi podnoszące użyteczność nawigacji:
 graficzne odróżnienie nawigacji (menu pionowe i/lub belka pozioma zawierające
kluczowe odnośniki) od reszty serwisu,
 zaznaczenia aktualnie wybranej kategorii/podkategorii ułatwiające orientację
w serwisie,
 opisanie kategorii językiem odbiorców,
 wyraźny podział na nawigację główną i nawigację pomocniczą (wyróżnienie tej
pierwszej),
 podlinkowanie logo do strony głównej,
 otwieranie wszystkich podstron serwisu w tym samym oknie/karcie.

PREZENTACJA
TREŚCI

Przejrzysta i zachęcająca konstrukcja sekcji z aktualnościami.

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu (http://www.wbp.olsztyn.pl/~mbpmorag/)

Obserwacja: Konstrukcja sekcji z aktualnościami jest przejrzysta i zachęca do kontynuowania eksploracji strony.
Poszczególne aktualności są zaprezentowane pojedynczym zdaniem (przekazującym jednocześnie dużo informacji)
i zdjęciem/grafiką, odnośnik „Więcej” jest uwydatniony kolorystycznie. Brakuje jednak daty publikacji, którą należy
dodać.
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Mała ilość elementów graficznych w obrębie witryny.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu (http://mbp.wagrowiec.eu/)

Obserwacja: Witryna składa się w przeważającej ilości z tekstu, elementy graficzne i/lub zdjęcia pojawiają się bardzo
rzadko, co obniża atrakcyjność strony.
Rekomendacja: Grafika nie tylko podnosi atrakcyjność witryny, ale w dużym stopniu ułatwia jej przeglądanie. Bloki
krótkiego tekstu wraz ze zdjęciami/grafiką są łatwiej przyswajane - sam tekst jest bardzo rzadko czytany, tym bardziej
gdy stanowi przeważającą większość treści strony.
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Niespójne formatowanie zawartości witryny, nieklikalne zdjęcia i nagłówki.
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy (http://www.bibliotekaleczyca.pl/)

Obserwacja: Poszczególne elementy wpisów na stronie głównej różnią się formatowaniem - nagłówki i tekst główny
używają różnych rozmiarów czcionki, a odnośniki dodatkowo różnych kolorów i etykiet („Więcej w aktualnościach”,
„Program zajęć”, „Foto”, „Więcej”). Ponadto zdjęcia przy artykułach oraz ich nagłówki nie są klikalne.
Rekomendacja: Spójność strony, również w sferze formatowania, tworzy wrażenie profesjonalizmu i buduje zaufanie do
witryny. Elementy takie jak zdjęcia i nagłówki powinny natomiast być klikalne, ponieważ użytkownicy często klikają
w nie celem przejścia do artykułu.

Mała czcionka tekstu, mała interlinia.
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Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn (http://biblioteka.nadarzyn.pl/)

Obserwacja: Czcionka i interlinia jest zbyt mała, co negatywnie wpływa na czytelność tekstu. Brak jest odpowiednich
marginesów - światła, które ułatwiają czytanie.
Rekomendacja: Należy zwiększyć rozmiar czcionki oraz powiększyć interlinię, aby podnieść czytelność tekstu.

Tło pogarszające czytelność.
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie (http://pbphrubieszow.pl/)

Obserwacja: Centralna sekcja witryny zawiera tło, które utrudnia koncentrację na tekście.
Rekomendacja: Czytelność tekstu zależy od jego formatowania oraz, w dużej mierze, zastosowanego tła. Zastosowanie
odpowiedniego kontrastu czcionka-tło może zwiększyć czytelność tekstu. Nieregularne formy graficzne (zdjęcie, rysunek)
użyte jako tło pogarszają czytelność. Należy zwiększyć jasność tła, ewentualnie zastosować tło jednolite.

Galerie znajdujące się poza witryną.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu (http://mbp.wagrowiec.eu/)

Obserwacja: Odnośnik „Galeria” prowadzi do zewnętrznej strony zawierającej zdjęcia. Zmiana środowiska, jeśli jest to
nieznany serwis, może negatywnie zadziałać na użytkowników. Brak jest również widocznej możliwości powrotu do
oryginalnego serwisu.
Rekomendacja: Przejście do innego systemu w trakcie eksploracji witryny może być mylące i kłopotliwe. Ponadto, kiedy
użytkownik zechce powrócić na stronę główną, będzie musiał korzystać z nawigacji w przeglądarce. Galerie powinny być
w pełni zintegrowane z główną witryną (pojawiać się w jej obrębie). Jeśli ze względów technicznych nie jest to proste,
korzystać można z powszechnie znanych i dobrze przygotowanych serwisów jak na przykład flickr.com czy Picasa, które
nie powinny sprawiać problemów użytkownikowi .

Nieklikalne ikony sugerujące swoją formą możliwość kliknięcia.
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie (http://www.biblioteka.belchatow.pl/)

Obserwacja: Ikony w sekcji „Działy i filie biblioteczne” sugerują swoim wyglądem możliwość kliknięcia, podczas gdy
w rzeczywistości są nieklikalne.
Rekomendacja: Częste i spójne wykorzystywanie pewnych kształtów lub ikon sprawiło, że stały się one konwencją (np.
popularny „krzyżyk” symbolizujący zamknięcie, „strzałka” oznaczająca postęp lub klikaność). Jeśli taki symbol zostanie
użyty w inny sposób, użytkownik może poczuć się zagubiony. W tym przypadku ikona powinna być odnośnikiem do
treści opisanej po prawej stronie. Drugą, prawą kolumnę ikon należy usunąć.
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Prezentacja treści - praktyczne wskazówki
 Sposoby podniesienia atrakcyjności i użyteczności treści serwisu:
 spójne i oszczędne formatowanie tekstu (unikanie wielu kolorów i różnych
rozmiarów czcionki),
 odpowiednio duża czcionka i interlinia,
 marginesy w tekście,
 tekst wyrównany do lewej strony,
 dzielenie dłuższych tekstów na krótsze akapity,
 duży kontrast między tekstem i tłem,
 wyróżnienie linków (kolorem lub podkreśleniem),
 stosowanie zdjęć dobrej jakości (z podpisami),
 oznaczanie aktualności i wpisów datami publikacji,

 konsekwentne stosowanie ustalonego formatowania w obrębie całego serwisu.

INFORMACJE
KONTAKTOWE

Godziny otwarcia biblioteki w obrębie strony głównej.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich im. Św. Faustyny Kowalskiej (http://www.biblioteka.swinicewarckie.com.pl/)

Obserwacja: Godziny otwarcia biblioteki są dostępne w obrębie strony głównej oraz na każdej innej podstronie w lewym
menu. Nie ma konieczności nawigowania do innych podstron (np. „Kontakt”).

Wykorzystania Mapy Google w dziale „Kontakt”.
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi (http://pbw.lodz.pl/)

Obserwacja: Mapa Google to bardzo dobry dodatek do działu zawierającego adres danej biblioteki - nie tylko wskazuje
lokalizację, ale dzięki możliwości manipulowania mapą angażuje użytkownika i umożliwia łatwe odnalezienie dojazdu.

Niepotrzebne pola formularza, brak oznaczenia pól wymaganych.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich im. Św. Faustyny Kowalskiej (http://www.biblioteka.swinicewarckie.com.pl/)

Obserwacja: Formularz kontaktowy zawiera pole „Telefon”, które nie jest potrzebne w przypadku tego kanału
komunikacji. Co więcej, pola nie są rozróżnione na „wymagane” i „opcjonalne” - użytkownik może odnieść wrażenie, że
wszystkiego pola są obowiązkowe. Pole „E-mail” nie jest wymagane, a jego brak uniemożliwi kontynuowanie
komunikacji.

Rekomendacja: Usunięcie pola „Telefon” (chyba, że jest bardzo przydatne z punktu widzenia bibliotekarza) skróci czas
wypełniania formularza oraz zmniejszy prawdopodobieństwo jego porzucenia, jeśli użytkownik nie będzie chciał
udostępnić numeru telefonu - w przypadku prostego formularza kontaktowego imię, nazwisko i adres e-mail to
wystarczające dane. Pole „E-mail” powinno być wymagane do przesłania wiadomości.

Dwa różne działy „Kontakt”.
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Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn (http://biblioteka.nadarzyn.pl/)

Obserwacja: Strona oferuje dwa, w różnym stopniu wyróżnione odnośniki „Kontakt”. Odnośnik znajdujący się w mniej
wyróżnionej nawigacji na zielonym tle prowadzi do danych teleadresowych. Przycisk z ikoną poniżej prowadzi do
podstrony z formularzem kontaktowym.
Rekomendacja: Dwa, identycznie zatytułowane odnośniki powinny prowadzić do tej samej podstrony. Formularz
kontaktowy należy połączyć ze standardowymi danymi teleadresowymi w obrębie jednej podstrony.
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Kontakt - praktyczne wskazówki
 Użyteczność sekcji Kontakt podniosą:
 interaktywna mapka (np. Google),
 dobrze sformatowane i wyraźne godziny otwarcia (z podziałem na dni tygodnia),
 prosty formularz kontaktowy, z oznaczenie wymaganych pól,
 dobrze sformatowane informacje o pracownikach wraz z danymi kontaktowymi.

INNE
OBSERWACJE

Dobrze skonstruowany formularz zapisu do newslettera.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn (http://biblioteka.nadarzyn.pl/)

Obserwacja: Formularz zapisu do newslettera jest krótki, składa się jedynie z najbardziej podstawowych danych. Daje
również możliwość wyboru tematyki przesyłanych wiadomości oraz, w obrębie tej samej sekcji, zrezygnowanie
z newslettera.
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Ruchomy element „Sponsorzy”.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu (http://www.wbp.olsztyn.pl/~mbpmorag/)

Obserwacja: Pole „Sponsorzy” w prawej kolumnie strony zorganizowane jest w formie przewijającej się listy logotypów.
Ruchomy element blisko treści utrudni czytanie wpisów.
Rekomendacja: Ruchome elementy w obrębie strony utrudniają koncentrację na podstawowych informacjach. Logo
sponsorów należy przedstawić w inny, nie dekoncentrujący sposób, na przykład w dodatkowym wierszu w stopce strony.

Brak wskazówek co do kontynuowania wyszukiwania.
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie (http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/)

Obserwacja: W przypadku braku wyników wyszukiwania, wyszukiwarka nie podaje wskazówek co do kontynuowania
wyszukiwania. Użytkownicy mogą porzucić wyszukiwarkę, jeśli nie widzą zachęty do ponowienia wyszukiwania
i podpowiedzi dotyczących danych do wprowadzenia.
Rekomendacja: Wyszukiwarka powinna zasugerować użytkownikowi w jaki sposób zmienić lub dostosować
wyszukiwaną frazę (zmniejszyć lub zwiększyć zakres wyszukiwania, sprawdzić czy fraza zawiera poprawne polskie
znaki).

Niewystarczające oznaczenie aktywnych dni w kalendarzu.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku (http://www.biblioteka.elk.pl/)

Obserwacja: Wyróżnienie w kalendarzu dni z wpisanymi wydarzeniami jest niewystarczające - bardzo trudno odróżnić
je od dni nieaktywnych.
Rekomendacja: Elementy interfejsu w obrębie witryny będące przeciwieństwami (aktywne-nieaktywne, OK-anuluj, itp.)
powinny widocznie się odróżniać. W tym wypadku dni będące „aktywne” (zawierające zaplanowane wydarzenia) należy
odpowiednio oznaczyć (np. innym kolorem).

Nietypowa etykieta przycisku.
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi (http://pbw.lodz.pl/)

Obserwacja: Przycisk zatwierdzający wyszukiwaną frazę jest opisany jako „Szukaj na stronie” - jest to etykieta
nietypowa, stąd też może tworzyć u niektórych użytkowników poczucie niezrozumienia.
Rekomendacja: Niezależnie od charakteru i tematyki witryny należy stosować konwencje dotyczące konstruowania
serwisów. Jedną z nich jest nazywanie podstawowych odnośników i akcji - w tym wypadku przycisk potwierdzający
wyszukiwanie powinien nazywać się po prostu „Szukaj”.

Pusta podstrona.
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy (http://www.bibliotekaleczyca.pl/)

Obserwacja: Odnośnik „Galeria” prowadzi do pustej podstrony.
Rekomendacja: Jeśli z pewnych powodów (np. strona w trakcie budowy, brak zdjęć w danym momencie) dana
podstrona nie istnieje, użytkownik nie powinien mieć możliwości przejścia na nią - innymi słowy, w obrębie witryny nie
powinien znaleźć odnośnika do nieistniejącej lub pustej podstrony.

WYBÓR BLOGA
JAKO SERWISU
BIBLIOTEKI
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Wybór bloga jako serwisu biblioteki
 Jedna z badanych bibliotek zdecydowała się na wykorzystanie jednej z darmowych
platform blogowych zamiast utrzymywać klasyczny serwis WWW.

 Jego audyt został wyodrębniony ponieważ blog narzuca inne wymagania
i ograniczenia niż zamówiony lub pochodzący z szablonu serwis internetowy.

 Blog może stanowić atrakcyjną i użyteczną alternatywę dla serwisu WWW. Należy
jednak zdawać sobie sprawę z istniejących ograniczeń i/lub narzuconych rozwiązań,
które mogą utrudnić korzystanie przez użytkownika z bloga biblioteki.
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Wybór bloga jako serwisu biblioteki
 Wybierając platformę blogową należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 Do jakiego stopnia funkcjonowanie bloga można dostosować do potrzeb biblioteki?
· Czy można manipulować elementami nawigacji (zmieniać kolejność, etykiety) ?
· Czy można zmienić układ poszczególnych sekcji np. w menu pionowym?
· Czy można dodawać do bloga elementy użyteczne z punktu widzenia biblioteki? (np.
zagnieżdżony w blogu katalog, Mapę Google)

 Czy blog będzie zawierał narzucone elementy, które utrudnią korzystanie z niego?
(np. reklamy, wyskakujące okna)?
· Jeśli tak, należy rozważyć zmianę platformy na taką, która nie narzuca podobnych
elementów lub elementy te nie są w znaczący sposób inwazyjne (np. reklamy
zlokalizowane nie w nagłówku, ale w stopce lub w bocznych menu).

 Czy dodawanie nowych treści do bloga jest łatwe i użyteczne?
· Czy dodawanie standardowych treści (nowy wpis) jest łatwe?
· Czy możliwe jest dodawanie niestandardowych treści (grafika, video itp.) oraz ich
dostosowywanie (położenie, rozmiar, sposób otwierania) do wyglądu bloga?

Nieczytelne przedstawienie informacji kontaktowych.
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi (http://pbbialobrzegi.bloog.pl/)

Obserwacja: Informacje kontaktowe przedstawione są w formie ciągłego tekstu wykorzystującego małą czcionkę i małą
interlinię.
Rekomendacja: Tekst ciągły, tym bardziej w przypadku informacji kontaktowych, to bardzo nieprzystępna forma
prezentacji treści - użytkownicy mają problem z jego przeglądaniem. Informacje należy przedstawić w bardziej
przejrzysty sposób - rozdzielić informacje adresowe od personelu i godzin otwarcia, uwydatnić te pierwsze i ostatnie,
listę pracowników przedstawić w formie wypunktowanej.

Poruszające się pole reklamowe zasłaniające zawartość witryny.
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi (http://pbbialobrzegi.bloog.pl/)

Obserwacja: Poruszające się wraz z przewijaniem strony pole reklamowe bardzo utrudnia jej przeglądanie. Podobne
formy reklamowe są nie tylko bardzo nieefektywne (użytkownicy zamykają je natychmiast po zauważeniu lub, co
pokazują badania eyetracking, nie zwracają na nie uwagi), ale również irytujące, co rzutuje na ogólną ocenę witryny.
Rekomendacja: Pole reklamowe należy, o ile to możliwe, usunąć. Jeśli decydujemy się na wybór platformy blogowej,
warto dowiedzieć się w jaki sposób będą wyświetlane na niej treści reklamowe i czy nie będzie to zbyt uciążliwe dla
użytkowników.
Eyetracking - badanie polegające na śledzeniu ruchów gałek ocznych badanego w trakcie np. korzystania z serwisu internetowego czy oglądania
video. Pozwala określić, które elementy, jak długo oraz w jakiej kolejności przyciągają uwagę użytkowników.

audyt
użyteczności
– przegląd
poznawczy
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Kluczowe funkcje strony internetowej biblioteki
 Niezależnie od wielkości i statusu (gminna, powiatowa itd.) biblioteki określiliśmy
cztery główne funkcjonalności jej strony internetowej:
 dostęp do katalogu,

 informacje kontaktowe,
 informacje o godzinach otwarcia biblioteki,
 informacje o zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

 Badanie skupia się na:
 łatwości zlokalizowania powyższych funkcji,
 intuicyjności ich konstrukcji,
 szybkości uczenia się korzystania z nich.
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Kluczowe funkcje strony internetowej biblioteki
 Funkcjonalności zostały określone między innymi podczas warsztatów z zakresu
budowania stron WWW z bibliotekarzami w trakcie konferencji Polskie Biblioteki
Publiczne: Internet - Aktywacja! oraz kongresu Biblioteka: lubię to!.

 W trzech przeprowadzonych przez studio EDISONDA i FRSI warsztatach brało udział
łącznie ok. 80 bibliotekarek i bibliotekarzy.
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Czego szukają użytkownicy w obrębie serwisu?
 Czy znajdę książkę, której poszukuję?
 W jakich godzinach mogę ją wypożyczyć?
 Gdzie znajduje się ta biblioteka?

 Jak mogę zapisać się do biblioteki?
 Czy biblioteka organizuje jakieś wydarzenia?
 Jakie są nowe pozycje w księgozbiorze biblioteki?
 Czy mogę zasugerować nową pozycję?

POSZUKIWANIE
KSIĄŻKI
W KATALOGU

Poszukiwanie książki w katalogu.
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Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn (http://biblioteka.nadarzyn.pl/)

Obserwacja: Naturalnym miejscem dla kluczowej funkcjonalności strony internetowej biblioteki jaką jest katalog jest
strona główna. Odnośnik do katalogu powinien być odpowiednio wyróżniony spośród pozostałych elementów nawigacji
lub znajdować się pośród najważniejszych elementów nawigacyjnych.

Poszukiwanie książki w katalogu.
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie (http://pbphrubieszow.pl/)

Obserwacja: Katalog powinien stanowić integralną część głównej witryny - nie powinien otwierać się w nowej karcie czy
oknie. Mimo korzystania z zewnętrznej aplikacji użytkownicy pozostają w znajomym środowisku, co pozytywnie wpływa
na wiarygodność witryny i ogólną opinię o niej.

Poszukiwanie książki w katalogu.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich im. Św. Faustyny Kowalskiej (http://www.biblioteka.swinicewarckie.com.pl/)

Obserwacja: Brak katalogu elektronicznego w obrębie witryny biblioteki sprawia, że jej charakter ogranicza się jedynie
do udzielania podstawowych informacji o instytucji. Serwis internetowy wykorzystuje jedynie część swojego potencjału.

Poszukiwanie książki w katalogu.
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie (http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/)

Obserwacja: Katalog, który otwiera się w nowym oknie/karcie przeglądarki i/lub który jest niespójny graficznie z główną
witryną zaburza proces korzystania z serwisu. Użytkownicy mogą mieć trudności w nawigowaniu, jeśli katalog otworzy
się w nowym oknie. Niespójność graficzna z drugiej strony negatywnie wpłynie na wiarygodność serwisu (problem ten
może spowodować poczucie korzystania z innej strony).

INFORMACJE
KONTAKTOWE
ORAZ GODZINY
OTWARCIA
BIBLIOTEKI

Informacje kontaktowe oraz godziny otwarcia biblioteki.
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi (http://pbw.lodz.pl/)

Obserwacja: Umieszczenie informacji o godzinach otwarcia biblioteki na stronie głównej przyspieszy ich zlokalizowanie.

Informacje kontaktowe oraz godziny otwarcia biblioteki.
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi (http://pbw.lodz.pl/)

Obserwacja: Dołączenie Mapy Google do standardowych informacji kontaktowych uatrakcyjni treść sekcji. Forma mapy
umożliwi określenie lokalizacji biblioteki w odniesieniu do innych, interesujących użytkownika miejsc. Informacje te są
szczególnie istotne dla osób, które po raz pierwszy chcą skorzystać z usług biblioteki.

Informacje kontaktowe oraz godziny otwarcia biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku (http://www.biblioteka.elk.pl/)

Obserwacja: Sekcja „Kontakt”, prezentując pełnię informacji adresowych do poszczególnych czytelni i działów, jest
przeładowana treścią i źle sformatowana - trzy kolumny wyśrodkowanego tekstu (który jest najmniej czytelną metodą
formatowania tekstu ze względu na różny punkt początkowy poszczególnych wierszy) nie zachęcają użytkowników do
czytania.
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Informacje kontaktowe oraz godziny otwarcia biblioteki.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi (http://pbbialobrzegi.bloog.pl/)

Obserwacja: Informacje kontaktowe, mimo że zostały umieszczone na stronie głównej, przez sposób prezentacji (w
formie ciągłego, zbitego tekstu, wykorzystanie małej czcionki) nie zwrócą na siebie uwagi użytkowników - badania
eyetracking pokazują, że taka forma prezentacji tekstu jest ignorowana przez badanych.
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INFORMACJE
O ZAJĘCIACH
ORGANIZOWANYCH
PRZEZ BIBLIOTEKĘ

Informacje o zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu (http://www.wbp.olsztyn.pl/~mbpmorag/)

Obserwacja: Zajęcia i wydarzenia organizowane przez bibliotekę są prezentowane w przejrzysty i atrakcyjny sposób
w obrębie strony głównej. Użytkownik zauważy informacje bez konieczności nawigowania po stronie. Z drugiej strony
brakuje oznaczenia daty publikacji poszczególnych wpisów - w połączeniu z regularnym (np.: raz na tydzień)
uzupełnianiem działu aktualności, widoczność postępujących dat stworzy u użytkowników wrażenie ciągłego
funkcjonowania strony.
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Informacje o zajęciach organizowanych przez bibliotekę.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich im. Św. Faustyny Kowalskiej (http://www.biblioteka.swinicewarckie.com.pl/)

Obserwacja: Zajęcia organizowane przez Bibliotekę, w tym wypadku „Bezpłatna nauka..”, nie są odpowiednio
wyróżnione - znajdują się w dziale „Usługi”, nazwa którego nie wskazuje na możliwość znalezienia w nim dodatkowych
zajęć. Etykieta może być bardziej zachęcająca, jeśli wykorzysta się np. wezwanie do działania. Brak też opisu
poszczególnych usług, który zachęcałby do skorzystania z nich.

zbadaj swój
serwis:
3 sposoby
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Zbadaj swój serwis - persony
 W procesie definiowania celów i funkcji serwisu bardzo pomocne są tzw. „persony”
czyli profile typowych użytkowników serwisu. Pozwalają one na bardziej
szczegółowe i wyraziste opisanie użytkowników naszego serwisu, a w konsekwencji
dają możliwość lepszej jego oceny. Persona to obraz wybranej, możliwej osoby z

grupy docelowej.

 Na podstawie takiej sylwetki łatwiej jest symulować zachowania użytkowników,
przewidywać ich kroki i cele, które chcą zrealizować.
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Tworzenie person
 Przygotowując personę odpowiedz na następujące pytania:
 Ile użytkownik ma lat? (stopień znajomości obsługi Internetu, gotowość do
zaakceptowania nowych rozwiązań)
 Czym się zajmuje?
 Jak i gdzie korzysta z Internetu? (dostęp i częstotliwość korzystania z Internetu)
 Co najczęściej robi w Internecie? (do jakich narzędzi i witryn jest przyzwyczajony)
 Jakie ma potrzeby związane z witryną?

 Stworzenie kilku person umożliwi spojrzenie na witrynę oczami różnych,
potencjalnych grup użytkowników, a w rezultacie lepszą ocenę serwisu.
 Spełnienie potrzeb najważniejszych, charakterystycznych grup czytelników (np. osób
starszych) sprawi, że strona będzie doskonale do nich dopasowana, co przyczyni się
również do zwiększenia atrakcyjności w oczach innych, mniej priorytetowych grup.

Persona
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Zofia Nowacka
Wiek

Zawód

Rodzina

Zarobki

63

emerytka

wdowa

emerytura

Kontekst
Zofia to samotna seniorka, która od zawsze poświęcała większość swojego wolnego czasu
lekturze. Od niedawna posługuje się również Internetem - czyta wiadomości, szuka
porad zdrowotnych. Odpowiednio skonstruowana strona okolicznej biblioteki ułatwi jej
podjęcie decyzji o kolejnej pozycji, którą wypożyczy. Jest również zainteresowana kursem

Czas spędzany przy komputerze

komputerowym.

Potrzeby
Przejrzysta i czytelna witryna (odpowiedni kontrast i wielkość czcionek)
Łatwość w dostępie do katalogu
Atrakcyjna prezentacja nowych i polecanych pozycji
Atrakcyjna i czytelna prezentacja oferty zajęć i spotkań organizowanych przez bibliotekę
Wyraźne oznaczenie linków

Zdjęcie użytkownika igoussev (Iouri Goussev) na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic
http://www.flickr.com/photos/igoussev/3342526641/

Ulubione serwisy
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Zbadaj własny serwis - listy kontrolne
 Prosty, ale nadal wartościowy audyt serwisu można przeprowadzić na podstawie tzw.
list kontrolnych, serii pytań lub stwierdzeń opisujących zawartość witryny. Poniżej
prezentujemy kilka z nich:
 Czy strona główna prezentuje tylko podstawowe treści?
 Czy strona główna zachęca do dalszego eksplorowania serwisu?
 Czy strona główna nie jest za długa?
 Czy strona główna prezentuje atrakcyjne, zachęcające treści opisujące np.
nowości wydawnicze czy organizowane przez bibliotekę wydarzenia?
 Czy logo/identyfikator serwisu stanowią jednocześnie odnośnik do strony głównej?
 Czy w obrębie strony głównej (np. w stopce) znajduje się skrócony adres biblioteki?

 Czy w obrębie strony głównej znajdują się wyróżnione odnośniki do kluczowych
funkcjonalności, np. do katalogu elektronicznego?
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Zbadaj własny serwis - listy kontrolne
 Czy wyszukiwarka katalogu prezentowana jest w obrębie oryginalnej witryny?
 Czy treści w obrębie strony prezentowane są w zwięzły sposób?
 Czy tekst w obrębie strony przedstawiony jest w małych blokach tekstów, z
zastosowaniem odpowiedniego rozmiaru czcionki?
 Czy poszczególne sekcje tekstu są opisane/podzielone nagłówkami opisującymi treść?
 Czy tekst w obrębie serwisu jest spójnie formatowany?

 Czy nawigacja główna jest spójna (taka sama na wszystkich stronach)?
 Czy nawigacja zbudowana jest na dobranych słowach kluczowych i/lub wezwaniach
do działania?
 Czy nawigacja pokazuje aktualne położenie użytkownika w serwisie?
 Czy szczegółowe informacje kontaktowe znajdują się na wydzielonej, odpowiednio
opisanej podstronie?
 Czy informacje kontaktowe są przedstawione w atrakcyjny sposób?
 Czy różne elementy witryny (przyciski, etykiety itp.) są spójne w obrębie całej strony i
czy są zgodne z ogólnie przyjętymi konwencjami?
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Zbadaj własny serwis - przegląd poznawczy
 Audyt metodą przeglądu poznawczego jest również możliwy do przeprowadzenia we
własnym zakresie.
 Zastanów się, w jakim celu użytkownicy najczęściej odwiedzają Twój serwis. Na
podstawie tego przejdź przez swój serwis tak, jak gdybyś chciał osiągnąć jeden z tych
celów.

 Zastanów się, czy natrafiłeś na jakieś trudności lub czy pojawiły się elementy, co do
których nie masz pewności czy zostaną odpowiednio wykorzystane przez
użytkowników.
 Poproś 2-3 osoby niekorzystające z Twojego serwisu o wykonanie tych samych zadań.
Zapytaj, czego szukałyby na stronie internetowej biblioteki.
 Obserwuj, czy pojawiają się wątpliwości i problemy w trakcie wykonywania zadań.
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Podziękowania
 Dziękujemy poniższym bibliotekom za udostępnienie swoich serwisów do audytu:
 Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich im. Św. Faustyny Kowalskiej
(http://www.biblioteka.swinicewarckie.com.pl/)
 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie
(http://www.biblioteka.belchatow.pl/)
 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie (http://pbphrubieszow.pl/)

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi (http://pbw.lodz.pl/)
 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy (http://www.bibliotekaleczyca.pl/)
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie (http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/)
 Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn (http://biblioteka.nadarzyn.pl/)
 Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu (http://www.wbp.olsztyn.pl/~mbpmorag/)
 Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku (http://www.biblioteka.elk.pl/)
 Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu (http://mbp.wagrowiec.eu/)
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi (http://pbbialobrzegi.bloog.pl/)
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O autorach
 Maciej Płonka - zajmuje się badaniami użyteczności oraz marketingiem w sieci. Absolwent
programu MA in Euroculture na Uniwersytecie Jagiellońskimi oraz Uppsala Universitet i zarządzania
projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Współautor badania
oraz raportu nt. użyteczności stron internetowych organizacji pożytku publicznego.

 Hubert Turaj - projektant interakcji i badacz użyteczności. Absolwent psychologii na Uniwersytecie

Jagiellońskim i stypendysta Uniwersytetu w Oslo w zakresie projektowania interakcji człowiekkomputer. Brał udział w wielu polskich i norweskich projektach dla firm z sektora prywatnego i
publicznego. Jest autorem i współautorem wielu branżowych raportów na temat użyteczności
serwisów internetowych.

 EDISONDA - studio badawczo-projektowe wyspecjalizowane w badaniach użyteczności, testach
eyetracking i projektowaniu interakcji.

Raport „Biblioteki w Internecie - audyt użyteczności stron internetowych
bibliotek” został opracowany przez studio badawczo-projektowe EDISONDA
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program
Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp
do komputerów internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest
wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.

Copyleft Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, Warszawa 2010

Niektóre prawa zastrzeżone. Wolno: kopiować, rozpowszechniać,
odtwarzać i wykonywać utwór na następujących warunkach:
Uznanie autorstwa: utwór należy oznaczyć w sposób określony
przez Twórcę lub Licencjodawcę (podanie źródła i autora)
Użycie niekomercyjne: nie wolno używać tego utworu do celów
komercyjnych

Bez utworów zależnych: nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć
nowych dzieł na podstawie tego utworu

Dział interakcji
Dział kreacji

Hubert Turaj
Marcin Kręcioch

+48 728 350 897
+48 728 350 898
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www.edisonda.pl/kontakt
www.facebook.com/edisondastudio

Kraków, Grudzień 2010

