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O NIE, ZNÓW TO SAMO! 



plan wystąpienia 

Wiem 
Co 

zrobić? 

Po co? 



co robisz? 

Dostałaś/-eś nagle dodatkowy urlop oraz finanse na 
niego. Co robisz w pierwszej kolejności? 
 
• Piszesz podanie o urlop 
• Kupujesz strój kąpielowy i krem do opalania 
• Sprawdzasz opinie na forach internetowych 



    jaka jest nasza usługa? 

Stale słaba 

Czasami słaba 

Zazwyczaj satysfakcjonująca 

Stale satysfakcjonująca 

Zazwyczaj dobra 



    jaka jest nasza usługa? 

Nigdy nie jest jednak tak dobra 
ani tak znakomita, aby nie 

mogła być lepsza 



kilka prawd 

• przemodelowanie „bibliotecznego paradygmatu   zmiana 
dotycząca sposobu funkcjonowania bibliotek oraz przeobrażenia w 
zakresie współpracy z użytkownikami jakość działań oraz obsługa 
użytkowników , 
• użytkownicy są bardziej świadomi swoich praw, większą wagę 

przywiązują do sposobu, w jaki zostaną w bibliotece obsłużeni, 
• prestiż i wizerunek biblioteki zależy w głównej mierze od sposobu 

obsługi użytkowników i nie powinien odbiegać od powszechnie 
przyjętych standardów w innych instytucjach. 
 



ważna opinia 

"Naturalnym jest, że kiedy z czegoś 
jesteśmy zadowoleni  polecamy to 
napotykanym na naszej drodze 
ludziom. Nieważne czy chodzi tutaj o 
proszek do prania, wyjątkowo smaczną 
czekoladę, instruktora nauki jazdy czy 
ostatnio przeczytaną książkę. Wysokiej 
jakości produkty  
i usługi bronią się same  

 



W relacji biblioteka – 
czytelnik/użytkownik/klient 
biblioteka jest dawcą usługi,  

a użytkownik jej biorcą, należy go, 
więc traktować jak klienta 

Prof. Jacek Wojciechowski 



• profesjonalna obsługa klienta biblioteki to podstawowy 
obowiązek każdego pracownika instytucji publicznej 
zob. ustawy, rozporządzenia  

i zarządzenia dotyczące działalności bibliotecznej oraz 
strategia, misja biblioteki), 

• profesjonalna obsługa pozwala nam szybciej i sprawniej 
obsłużyć klientów, co pozwala zaoszczędzony czas 
przeznaczyć na inne prace zawodowe, 

• niezadowoleni czytelnicy mogą doprowadzić np. do 
sytuacji, że dostaniemy na naszą działalność mniej 
pieniędzy, zmienią nam szefa, zostaniemy zwolnieni, a w 
skrajnych przypadkach  nasza instytucja zostanie 
zlikwidowana. 

 

czy musimy? 



Stale słaba 

    czego potrzebujemy? 

BIBLIOTEKA POTRZEBUJE CZYTELNIKÓW, 
KTÓRZY BĘDĄ JĄ WŚRÓD  

KONKURENCJI WYRÓŻNIAĆ  
I KTÓREJ POZOSTANĄ WIERNI 



jak to zrobić? 
• Należy zatrudniać odpowiednich ludzi i upewnić 

się, czy właściwe osoby pracują na właściwych 
stanowiskach. 
• Stałe szkolenia w zakresie umiejętności 

technicznych, jak i tzw. miękkich umiejętności . 
• Uznanie dla indywidualnych sukcesów. 
• Świętowanie sukcesów zespołu. 

TRAKTUJ 
PRACOWNIKÓW, TAK 

JAK KLIENTÓW  
– A NAWET LEPIEJ! 



czego unikać? 

• nieodpowiedni wystrój pomieszczenia (np. ciasnota, 
przyciemnione światło, brudne ściany, bałagan, zapach 
posiłków, dymu, wilgoci itp. , 
• niestarannie i nieodpowiednio ubrani pracownicy, zajęci 

swoimi sprawami, 
• brak zainteresowania i życzliwości ze strony pracowników, 
• atmosfera rutyny i monotonii. 

 



ważna opinia 

Z badań wynika że „ % osób często 
rozmawia ze swoimi znajomymi o różnych 
produktach. 65% Polaków ufa swoim 
znajomym i liczy się z ich opinią przy wyborze 
produktów, a aż 5% poleca produkty swoim 
znajomym. Przy tym jedynie 26% przyznaje, 
że kieruje się klasyczną reklamą   
 
badanie Buzz Media we współpracy z Domem Badawczym Maison 



Zawsze musimy mieć na 
względzie: 
• uprzejmość 

• gotowość do udzielania 
pomocy 

• szybkość 

Co 
zrobić? 



Stale słaba 

    efekt UPPPS 

Uśmiech  
Pozytywne własne nastawienie  
Pozytywne nastawienie do użytkownika  
Pozytywne nastawienie do tego, co oferujesz  
Spokój w głosie i czynach 



•30 pierwszych sekund 

•30 pierwszych gestów 

•30 pierwszych słów 

 

efekty pierwszego wrażenia 



Stale słaba 

Czasami słaba 

 10 zasad profesjonalnej obsługi 

1.Czytelnik jest najważniejszy! Tak, to może zastąpić 9 
pozostałych punktów. 

2.Utrzymuj pozytywne relacje z Czytelnikiem, pamiętaj o 
nich! 

3.10 5 minut to maksymalny czas na reakcję, telefony 
odbieraj natychmiast! 

4.Daj z siebie wszystko dla każdego  niezależnie czy już jest 
Czytelnikiem czy dopiero chce nim zostać . 

5.Nie oszukuj, nigdy! 



Stale słaba 

Czasami słaba 

 10 zasad profesjonalnej obsługi 

6. Pracuj dla Czytelnika tak, jakby On się na tym co robisz znał i 
właśnie stał Ci za plecami! 

7. Poznaj potrzeby Czytelnika, „myśl  za niego i doradzaj mu 
najlepsze rozwiązania. 

8. Słuchaj problemów Czytelników i spraw aby czuli się słuchani, 
wychodząc z rozwiązaniami tych problemów. 

9. Nie każ Czytelnikowi myśleć, szanuj jego każdą minutę. 
10. Ufaj i spraw by Czytelnicy czuli, że Twoja obsługa jest unikalna. 
 



satysfakcja czytelnika 

oczekiwania Czytelnika (oczekiwania, 
potrzeby, wymagania, cele) +  

otrzymana usługa rzeczywiste 
zaspokojenie oczekiwań lub potrzeb   

= zadowolenie Czytelnika 



• Cechy i umiejętności 
pracowników. 

• Orientacja na potrzeby 
Czytelników. 

• Nastawienie emocjonalne. 

• Znajomość i prezentacja 
oferty. 

• Maksymalne wykorzystanie 
miejsca i czasu. 

Sukces 
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