
171 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3 
 

 

 

CHESTIONARE  
PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA 

SERVICIILOR 
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BIBLIOTECA JUDEŢEANÃ “DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

Târgul de Carte, ediţia a X-a 

Focșani, 2015 

Pǎrerea dumneavoastrǎ conteazǎ! 

CHESTIONAR 

privind îmbunǎtǎţirea condiţiilor de desfǎsurare a Târgului de Carte 

1. De unde aţi aflat despre ediţia a X-a a Târgului de Carte? 

(se acceptǎ mai multe variante de rǎspuns) 

 presǎ  

 TV 

 Bibliotecǎ/Bibliotecar 

 Afişe publicitare 

 Prieteni, cunoştinţe, rude 

 Acum (întâmplǎtor) 

 Alte surse (enumeraţi:………………………………………………………….) 

2. Vizitaţi Târgul de Carte : 

 pentru prima datǎ; 

 am fost şi la ediţia trecutǎ; 

 am fost la mai multe ediţii; 

 am fost la toate ediţiile 

3. Care apreciaţi cǎ este cea mai bunǎ locaţie pentru organizarea, pe viitor, a 

Târgului de Carte? 

 Cinematograful Balada(locaţia de acum); 

 Teatrul Municipal 

 Galeriile de Artǎ 

 Biblioteca Judeţeanǎ; 

 În aer liber, în spaţiu special amenajat; 

 Altǎ locaţie…………………………… 

4. În ce mǎsurǎ sunteţi satisfǎcut privind oferta de carte a  editurilor prezente? 

 Satisfǎcut; 

 Parţial  satisfǎcut; 

 Nesatisfǎcut. 

5. Sunteți înscris la Bibliotecă? 

 da 

 nu 

6.Sugestii 

…………………………………………………………………………………………

……….. 

Vârstǎ…….., Profesie…….. 

Sex M/F                                      Vǎ multumim pentru participare! 
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BIBLIOTECA JUDETEANA “DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

 

 

 

 

I. STUDIU DE CAZ - privind îmbunǎtǎţirea gradului de satisfacție a 

vizitatorilor Târgului de Carte (TC), editia a X-a 2015 

 

OBIECTIVELE CERCETÃRII 

Cercetarea a urmǎrit identificarea a cinci aspecte principale vizând îmbunǎtǎţirea 

condiţiilor de desfǎşurare a Târgului, respectiv satisfacţia vizitatorilor. 

1. De unde au aflat despre ediţia a X-a a Târgului 

2. Dacǎ au vizitat Târgul şi la alte ediţii  

3. Dacǎ locaţia este potrivitǎ pentru organizarea și pe viitor a unui Târg de carte 

4. Dacǎ au fost satisfǎcuţi de oferta editurilor  

5. Dacă sunt înscriși la Biblioteca Județeană Vrancea 

6. Solicitarea de sugestii şi propuneri privind acest eveniment.   

 

 

CONDIŢII DE DESFÃŞURARE A CERCETÃRII 

 

Sondajul a fost efectuat în perioada 23-26 aprilie 2015. 

Cercetarea pe bazǎ de chestionar a fost efectuatǎ pe durata celor 4 zile de târg. 

La aceastǎ cercetare au rǎspuns 60 de subiecţi, procentul de rǎspuns fiind de 100% .  

 

 

ANALIZA REZULTATELOR 

 

Întrebǎrile, în numǎr de șase, au vizat obiectivele cercetǎrii expuse mai sus. 

Depǎşirea procentului de 100%  în unele cazuri se datoreazǎ multiplelor opţiuni pe 

care le-au fǎcut unii repondenţi. 

Vizitatorii care au rǎspuns la întrebǎri au avut vârste cuprinse între 10-61 ani, 

repartizarea pe vârste fiind urmǎtoarea: 
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10 

21,6 

45 

21,6 

1,66 

sub 14 ani 15-26 ani 26-40 ani 41-60 ani peste 61 ani

Repartizarea  respondenților pe categorii de vârstă (%) 
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20% 
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Repartizarea repondenților după statut ocupațional 

 
Obs. Un procent de 8,33% din respondenți nu au completat acest câmp. 
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Repartizarea respondenților după sex:   

 

Dinamica respondenților după sex 

 
 

 

Conform rǎspunsurilor la prima întrebare, De unde ați aflat despre Târgul de 

carte? cei mai mulți respondenți au aflat de ediția a X-a a Târgului din presă 

(56,6%) , 51,6% au aflat din afișele publicitare, acestea având un rol important în 

mediatizare iar bibliotecarii  au  promovat acest eveniment în procent de  38,3% . 

 56,6% din presă 

51,6% afișe publicitare 

38,3% bibliotecă/bibliotecar 

31,6% prieteni, rude 

16,6 % acum, întâmplător 

Școala, Internetul, Facebook-ul au constituit varianta alte surse, cu un procent 

de 13,3% 

 

Referitor la cea de a doua întrebare, 26,6% au vizitat TC pentru prima datǎ, 

28,3% au vizitat Târgul şi la ediţia de anul trecut iar 36,6% au fost la mai multe 

ediţii.  

8,3% au fost participanți fideli la toate cele zece ediții ale TC. 

 

 

 



176 

 

Vizitați Târgul de carte: 

26,6% pentru prima dată 

28,3% am fost și la ediția trecută 

36,6% am fost la mai multe ediții 

8,3% am fost la toate edițiile 

Pentru 61,6% din respondenți Cinematograful Balada reprezintǎ locaţia cea 

mai bunǎ pentru organizarea TC în timp ce 28,3% susțin cǎ TC s-ar putea organiza 

în aer liber, în spaţiu special amenajat.   

5% din respondenți apreciază Galeriile de Artă spațiul potrivit pentru 

organizarea unui astfel de eveniment. 

Au fost sugerate si alte locatii pentru organizare, cum ar fi: Teatrul Municipal 

(3,33%), Biblioteca Județeană Vrancea  (3,33%) si locatii mai mari, mai spațioase 

(5%). 

 

 

Din rǎspunsurile la întrebarea a patra, În ce măsură ați fost satisfăcut de oferta 

editurilor ?,  75% din repondenţi s-au declarat satisfǎcuţi de oferta de carte venitǎ 

din partea editurilor, 25% declarându-se parţial satisfǎcuţi. Niciun respondent nu a 

fost nemulțumit. 

Răspunsul afirmativ la întrebarea nr. 5, Sunteți înscris la bibliotecă ? 

confirmă susținerea și participarea utilizatorilor fideli ai BJDZ la activitățile 

organizate de instituția noastră, procentul de 75% respondenti înscriși la Biblioteca 

Județeană Vrancea demonstrând acest lucru.  

Non utilizatorii bibliotecii – cei neînscriși- au fost reprezentați de un procent 

mult mai mic, respectiv 25%. 

 

Cele mai multe sugestii (întrebarea nr. 6.) au fost legate , în principal, de 

organizarea unei astfel de manifestari culturale de mai multe ori pe an și de cresterea 

numarului de edituri participante.  

Alte propuneri : 

 Mai multe personalități literare invitate 

 Un spațiu mai mare de desfășurare a evenimentelor 

 Mai multă animație cu spectacole de muzică și invitați speciali 

 Reduceri mai mari de preţuri la carte 
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CONCLUZII 

Câteva obsevaţii importante au fost confirmate de rezultatele acestei cercetǎri. 

Astfel, se constatǎ cǎ un rol deosebit în mediatizarea TC l-au avut biblioteca, 

respectiv afişele publiciatre, majoritatea repondenţilor alegând aceste variante de 

rǎspuns. 

Și ediția din acest an  a TC a atras un numǎr mare de vizitatori aflaţi în premierǎ 

la manifestare (26,6%), în timp ce 73% au participat şi la diferite ediţii anterioare. 

Referindu-ne la locul de organizare a TC, acesta a fost agreat de 62%   din  

respondenți (62%) şi chiar susținut  pentru organizarea pe viitor a altor ediţii ale 

târgului. Au fost numeroase propuneri de organizare a TC în aer liber,  în spaţii 

special amenajate acestea întrunind un procentaj de 28%. 

De propunerile şi sugestiile venite din partea vizitatorilor vom tine seama la 

organizarea urmǎtoarei ediţii a TC, în sensul cǎ vom colabora cu editurile şi le vom 

propune practicarea reducerilor de preţuri la vânzare. Totodatǎ,  vom încerca sǎ 

organizǎm şi alte manifestǎri de genul acesteaia care sǎ satisfacǎ publicul focşǎnean, 

şi nu numai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

 

Pǎrerea dumneavoastrǎ conteazǎ! 

CHESTIONAR 

privind îmbunǎtǎţirea condiţiilor de desfǎsurare a  

Târgului de Carte, ediţia a X-a, 2015 

 

1) La a câta participare la Târgul de Carte sunteţi? 

a. La prima     b. La a II-a      c. La aIII-a     d.La mai mult de a III-a 

 

2) Cum apreciaţi spaţiul de expunere a cǎrţilor în comparaţie cu anul trecut: 

  F. bun  

  Mai bun  

  La fel    

  Suntem la prima participare 

3) Din ce domenii vi s-au solicitat cel mai mult  cǎrţi? 

 beletristicǎ               

 istorie /geografie       

 ghiduri     

 enciclopedii         

 cărți pentru copii     

 culegeri        

 dicţionare     

 medicinǎ 

 cǎrţi din programa şcolarǎ 

 altele:……………………………………………………… 

4) Care a/au  fost  cea/cele  mai vândutǎ/e  cǎrţi ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

5) Cand ati avut cei mai multi vizitatori? 

         în prima zi                    în a  2-a zi                      în a  3-a zi         ultima zi 

6) Cum apreciaţi participarea vizitatorilor la Târg  faţa de ediția/edițiile 

anterioare: 

     mai slabǎ           la fel            mai bunǎ            este prima datǎ                           

când participǎm  

 

Vǎ rugǎm,  prezentaţi–vǎ!    

Editura ………………………………………………… 

 

Vǎ mulțumim pentru participare! 
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BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

 

II.  STUDIU DE CAZ – privind activitatea editurilor în cadrul  Târgului 

de Carte (TC) , editia a X-a , 2015 

 

OBIECTIVELE CERCETÃRII 

 
Cercetarea, pe bazǎ de chestionar,  a urmǎrit identificarea unor aspecte 

principale vizând activitatea editurilor în cadrul Târgului de carte: 

1. La a câta participare s-au aflat editurile. 

2. Aprecierea spaţiului de expunere a cărților. 

3. Care au fost cele mai solicitate domenii. 

4. Care a fost cel mai bine vândut titlu de carte. 

5. În care din cele 4 zile de târg au avut cei mai mulţi vizitatori. 

6. Participarea vizitatorilor la standuri comparativ cu  anul/anii trecuți. 

 
CONDIŢII DE DESFÃŞURARE A CERCETÃRII 

 
Ancheta a fost realizatǎ în perioada 23-26 aprilie 2015.  

Edituri participante:  

 Corint 

 Eikon Cluj 

  Cetatea de Scaun Târgovişte 

  Art  

 Andreas 

 Tritonic 

 Lider 

 Saeculum 

  Salonul Literar 

  Terra Focşani 

  Atec  

 Librăria Universul Cărții 
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Cele 12 edituri au primit chestionarele în prima zi de târg,  urmând ca în ultima 

zi a manifestǎrii sǎ fie restituite, timp în care s-au putut urmǎri cerinţele din 

chestionar. 

Chestionare distribuite  au fost completate in proportie de 100%.  

 

 

ANALIZA REZULTATELOR 

 
Întrebǎrile, în numǎr de 6, au vizat obiectivele cercetǎrii menţionate mai sus. 

Depǎşirea procentului de 100%, în unele cazuri, se datoreazǎ multiplelor opţiuni 

pe care le-au fǎcut reprezentanţii editurilor. 

 

 
Conform întrebǎrii nr. 1, La a câta participare la Târgul de carte sunteţi? 

rezultatele au fost: 

 

 
La  întrebarea nr. 2,  Cum apreciaţi spaţiul de expunere în comparaţie cu 

ediţia trecută?, 75% din respondenți au apreciat că spațiul s-a îmbunătățit față de 

anul trecut în timp ce 8,3% au considerat că spațiul de expunere a rămas la fel. 
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Conform  întrebării nr. 3, Care au fost cele mai solicitate domenii?, 33,3% din 

edituri au avut cele mai multe solicitǎri pentru cǎrţile de copii, 33,3%  pentru 

istorie, geografie, 16,6 % pentru beletristică si câte 8,3% pentru enciclopedii, 

medicină și cărți din programa școlară și 25% pentru alte domenii: cultură 

generală, antropologie, memorii, religie 
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Cele mai vândute cărți, conform răspunsurilor la întrebarea nr. 4, au fost: 

100 de mari lideri din antichitate până în prezent 

100 cei mai mari scriitori ai lumii 

Leacurile bunicii 

Experiment/Divergent/Insurgent – Veronica Roth 

Infernul prizonierilor români în Rusia Sovietică (Oprișan, I.) 

Povești pentru preșcolari 

Petre Țuțea – Mircea Eliade 

Minunata lume a lui Tom Gates 

Bătrânul din lună – Grace, Lin 

Minunea – R.J. Palacio 

Matilda – Roald Dahl 

Bucate mănăstirești 

Suflet românesc; Fii demn – Dan Puric 

 

 
 Acestea şi multe altele au fost cumpǎrate , în special,  în prima zi  a targului 

(75%) şi în a treia zi (16,6%).  Pentru  8,3% din edituri ziua a doua a târgului a 

adus mai mulți vizitatori.  
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Pentru ultima întrebare, Cum apreciaţi participarea vizitatorilor la Târg faţă de 

ediţia anterioară?, 41,6% din edituri  au apreciat numărul vizitatorilor a fost 

relativ constant față de anul anterior, 25% din edituri au apreciat că participarea 

comunității a fost mai bună,  în timp ce 16,6% au observant o participare mai 

slabă. 

 

 
 

Concluzii 

Ediţia a X-a a Târgului de carte a demonstrat și în acest an  că vrâncenii 

iubesc cartea.  

Dovadă au fost cei peste 2500 de vizitatori care au venit la târg şi au profitat 

din plin de oferta generoasă a editurilor participante. 

Tărgul de carte a constituit un important punct de reper pentru cei interesaţi de 

carte și de lectură.  

Programul celor patru zile de Târgul, manifestare de tradiție a Bibliotecii 

Județene Vrancea,   a reunit  peste 2500 vizitatori și care au achiziționat peste 2300 

cărți. 

Cele mai multe cărți au fost vândute de Editura Lider, care a fost și “lider” în 

vânzare cu peste 700 cărți și de Editura Corint cu 550 cărți vândute, accentuând și 

mai mult concluzia că lectura și cartea ocupă un loc bine definit pentru comunitatea 

vrânceană, fiind o preocupare atât a tinerilor cât și a celor adulți. 
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BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

CHESTIONAR 

privind evaluarea satisfacției utilizatorilor față serviciile bibliotecii 

Părerea dumneavoastră contează! 

1. Satisfacţia faţă de serviciul de împrumut de documente la domiciliu 

Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de serviciul de împrumut de documente la domiciliu? 

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulţumit 

 Nu ştiu/Nu răspund 

2. Satisfacţia faţă de serviciul de consultare de documente în spaţiile bibliotecii 

Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de serviciul de consultare de documente în sălile bibliotecii? 

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulţumit 

 Nu ştiu/Nu răspund 

3. Satisfacţia faţă de serviciul de rezervare de documente 

Biblioteca noastră vă oferă posibilitatea de a rezerva un document care nu este disponibil la momentul solicitării. Cât de 

mulţumit/mulţumită sunteţi de acest serviciu? 

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulţumit 
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 Nu ştiu/Nu răspund 

4. Satisfacţia faţă de serviciul de împrumut interbibliotecar 

Uneori biblioteca noastră nu deţine documentul solicitat, dar îl poate împrumuta pentru dumneavoastră, pentru o scurtă 

perioadă, de la altă bibliotecă. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de acest serviciu de împrumut interbibliotecar? 

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulţumit 

 Nu ştiu/Nu răspund 

 

5. Satisfacţia faţă de catalogul electronic al bibliotecii 

Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de catalogul electronic al bibliotecii (baza de înregistrări bibliografice ce descrie 

colecţiile bibliotecii şi poate fi accesat doar la sediul bibliotecii)? 

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulţumit 

 Nu ştiu/Nu răspund 

6. Satisfacţia faţă de catalogul public online al bibliotecii 

Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de catalogul public online al bibliotecii (baza de înregistrări bibliografice ce descrie 

colecţiile bibliotecii şi poate fi accesat de oriunde pe Internet)? 

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulţumit 

 Nu ştiu/Nu răspund 
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7. Satisfacţia faţă de accesul la Internet asigurat de bibliotecă (număr stații de lucru, locuri, viteză, durată 

sesiuni de acces) 

a. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de numărul de staţii de lucru deținute de bibliotecă și disponibile publicului?  

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulţumit 

 Nu ştiu/Nu răspund 

b. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de faptul că biblioteca asigură locuri în care utilizatorii îşi pot conecta propriile 

computere la reţeaua bibliotecii?     

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulţumit 

 Nu ştiu/Nu răspund 

c. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de viteza de acces la Internet?   

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulţumit 

 Nu ştiu/Nu răspund 

d. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de durata stabilită de bibliotecă pentru o sesiune de acces la Internet? 

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 
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 Foarte nemulţumit 

 Nu ştiu/Nu răspund. 

 

 

Date statistice 

Sexul: 

 Masculin 

 Feminin 

Vârsta:  

 

 

Ocupaţia:   

 Elev  

 Student 

 Muncitor 

 Maistru, tehnician  

 Funcţionar cu studii medii/angajat cu studii medii 

 Angajat cu studii superioare 

 Şomer 

 Casnic(ă) 

 Patron, întreprinzător privat 

 Pensionar 

 Alta ............................ 

 

 

Vă mulțumim! 
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INTERPRETARE CHESTIONAR 

- privind evaluarea satisfacției utilizatorilor față de serviciile bibliotecii - 

 

Cercetarea de fată prezintă rezultatele unui studiu care a urmărit evaluarea 

satisfacției utilizatorilor față de serviciile bibliotecii și identificarea soluțiilor de 

îmbunătățire privind serviciile oferite de BJDZ. 

Pentru studiul propus spre analiză a fost efectuat un sondaj sociologic care s-a 

realizat utilizând metoda anchetei  în scris,  cu ajutorul chestionarului care a cuprins 

10  întrebări cu  mai multe variante de răspuns. Perioada aleasă pentru cercetare a fost 

01 noiembrie – 15 noiembrie 2015 iar mărimea eșantionului  s-a considerat relevantă 

pentru  un număr de 50 de respondenți care au frecventat Secția de Împrumut la 

domiciliu adulți și Sala lectură. 

Chestionarul a avut în vedere următoarele aspecte :  

- În ce măsură utilizatorii care accesează serviciile bibliotecii sunt mulțumiți   

-    Gradul de satisfacție al utilizatorilor privind următoarele servicii gratuite: de 

împrumut la domiciliu și la sala de lectură, de rezervare titluri carte, de împrumut 

interbibliotecar, de utilizare a catalogului public on line, precum și acces la Internet 

privind numărul de calculatoare și de locuri, de viteza la internet și de durata unei 

sesiuni de acces la Internet.  

Fiecare dintre aceste aspecte influențează valoarea percepută de utilizator față de 

un  serviciu, respectiv  satisfacția acestuia, iar împreună conduc, în final  la gradul de 

fidelizare a utilizatorului. 

Profilul respondenților la acest chestionar,  structurat după sex, statut 

ocupațional și vârstă, arată că majoritatea se încadrează în categoria  de vârstă 14-26 

ani și sunt elevi, urmați de studenți și de utilizatori cu profesii  intelectuale. 

Majoritatea respondenților au fos de sex feminin. 

Valorile procentuale pot fi urmărite în graficele următoare: 
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Răspunsurile la cele 10 întrebări ale chestionarului sunt prezentate mai jos, în 

varianta grafică, după cum urmează: 
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3. Cât de mulțumit sunteți de serviciul de rezervări 
documente? 
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6. Cât de mulțumit sunteți de catalogul public  online  
al  bibliotecii accesat de oriunde pe Internet? 
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Observații cu caracter general 

Cunoașterea opiniei utilizatorilor noștri s-a realizat prin aplicarea acestui 

chestionar format dintr-un set concis de întrebări care  a vizat calitatea serviciilor și 

care a evaluat atitudini ale utilizatorilor, atitudini care sunt foarte importante dacă 

dorim să îmbunătățim colecțiile și serviciile bibliotecii. 

Un utilizator  care frecventează mai mult sau mai putin regulat instituția, o 

perioadă mai mult sau mai puțin intinsă este în măsură să aprecieze  îmbunătățirea 

calității serviciilor oferite de instituția noastră. 

 

Utilizatorii BJDZ se declară  foarte mulțumiti de următoarele servicii: 

- 80% -  pentru  serviciul de împrumut de documente la domiciliu. 

- 74% -  pentru serviciul de consultare documente la sala lectură 

- 72% -  pentru conectarea calculatoarelor la rețeaua wirelees a bibliotecii 

- 70% -  pentru accesarea catalogului electronic al bibliotecii accesat din BJDZ 

- 68% - pentru serviciu de împrumut interbibliotecar 

- 52% - pentru accesul la colecțiile bibliotecii prin Catalogul online accesat 

oriunde pe Internet 

- 48% - pentru posibilitatea rezervării documentelor 
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- 48% - pentru numărul de stații de lucru , pentru public, deținute de bibliotecă  

- 40% - pentru durata unei sesiuni de acces Internet 

- 36% - pentru viteza de acces la Internet 

 

Nemulțumirile utilizatorilor au fost  pentru  următoarele servicii: 

- 8% - pentru numărul de stații de lucru , pentru public, deținute de bibliotecă  

- 4% - pentru  serviciul de împrumut de documente la domiciliu. 

- 4% - serviciul de împrumut interbibliotecar 

- 4% - pentru viteza de acces la Internet 

- 2% - pentru accesul la colecțiile bibliotecii prin Catalogul online accesat 

oriunde pe Internet 

- 2% - pentru durata unei sesiuni de acces Internet 

 

Îmbucurător este faptul că varianta foarte nemulțumit nu a fost aleasă de niciun 

utilizator.  

Varianta de răspuns  Nu știu/Nu răspund a fost aleasă, în medie, de 10,8% din 

respondenți care,  fie accesează numai anumite servicii de bibliotecă, fie nu cunosc 

existența  acestora în cadrul BJDZ. 

 

Concluzii  

Alegerea răspunsurilor care au înregistrat valori procentuale  mai mici,  ne 

semnalează să fim mai atenți în activitatea noastră în relațiile cu beneficiarii și să 

îmbunătățim  calitatea serviciilor  oferite de bibliotecă. 

- O mai bună informare și promovare serviciilor de bibliotecă prin cât mai multe 

metode 

- Diversificarea și îmbunătățirea colecției de carte a bibliotecii 

- Politica de achiziții va include comunitatea și va ține cont de sugestiilor de 

achiziție venite din partea acestora 

- Achiziționarea noutăților editoriale în timp real 

- Suplimentarea personalului bibliotecar la relațiile cu publicul, în perioadele 

aglomerate 

- Creșterea  vitezei de acces la internet 

- Mărirea duratei unei sesiuni de acces internet 

- Creșterea numărului de stații de lucru pentru utilizatori 
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BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

 

CHESTIONAR 

privind evaluarea satisfacției utilizatorilor față accesul la Internet asigurat de bibliotecă 

Părerea dumneavoastră contează! 

 

1. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de numărul de staţii de lucru deținute de bibliotecă și disponibile 

publicului?  

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulţumit 

 Nu ştiu/Nu răspund 

 

2. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de faptul că biblioteca asigură locuri în care utilizatorii îşi pot conecta 

propriile computere la reţeaua bibliotecii?     

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulţumit 

 Nu ştiu/Nu răspund 

 

3. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de viteza de acces la Internet?   

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulţumit 

 Nu ştiu/Nu răspund 
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4. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de durata stabilită de bibliotecă pentru o sesiune de acces la Internet? 

 Foarte mulţumit      

 Mulţumit 

 Destul de mulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulţumit 

 Nu ştiu/Nu răspund. 

Date statistice 

Sexul: 

 Masculin 

 Feminin 

Vârsta:  

 

Ocupaţia:   

 Elev  

 Student 

 Muncitor 

 Maistru, tehnician  

 Funcţionar cu studii medii/angajat cu studii medii 

 Angajat cu studii superioare 

 Şomer 

 Casnic(ă) 

 Patron, întreprinzător privat 

 Pensionar 

 Alta ............................ 

 

 

Vă mulțumim! 
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INTERPRETARE CHESTIONAR 

- privind evaluarea satisfacției utilizatorilor față de serviciile bibliotecii - 

 

Cercetarea de fată prezintă rezultatele unui studiu care a urmărit evaluarea 

satisfacției utilizatorilor față de serviciile bibliotecii și identificarea soluțiilor de 

îmbunătățire privind serviciile oferite de BJDZ. 

Pentru studiul propus spre analiză a fost efectuat un sondaj sociologic care s-a 

realizat utilizând metoda anchetei  în scris,  cu ajutorul chestionarului care a cuprins 

10  întrebări cu  mai multe variante de răspuns. Perioada aleasă pentru cercetare a fost 

01 noiembrie – 15 noiembrie 2015 iar mărimea eșantionului  s-a considerat relevantă 

pentru  un număr de 25 de respondenți care au frecventat Sala Internet a BJDZ din 

sediul Mr. Gh. Sava nr.4. 

Chestionarul a avut în vedere următoarele aspecte :  

- În ce măsură utilizatorii care accesează serviciul Internet al bibliotecii sunt 

mulțumiți   

-    Gradul de satisfacție al utilizatorilor privind serviciul Internet, respectiv 

pentru numărul de calculatoare și de locuri existente , viteza la internet și de durata 

unei sesiuni de acces la Internet.  

Fiecare dintre aceste aspecte influențează valoarea percepută de utilizator față de 

un  serviciu, respectiv  satisfacția acestuia, care,  împreună,  conduc la gradul de 

fidelizare a utilizatorului. 

Profilul respondenților la acest chestionar,  structurat după sex, statut 

ocupațional și vârstă, arată că majoritatea se încadrează în categoria  de vârstă 14-26 

ani și sunt elevi, urmați de pensionari și utilizatori cu studii medii și superioare. 

Valorile procentuale pot fi urmărite în graficele următoare: 
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Răspunsurile la cele 4 întrebări ale chestionarului sunt prezentate mai jos, în 

varianta grafică, după cum urmează: 

60% 

24% 
16% 

0% 0% 0% 

1.Cât de mulțumit sunteți de numărul de stații 
deținute de bibliotecă și disponibile publicului? 

 

60% 

32% 

8% 

0% 0% 0% 

F. mulțumit Mulțumit Destul de 
mulțumit 

Nemulțumit F. 
nemulțumit 

Nu 
știu/raspund 

3. Cât de mulțumit sunteți de viteza de acces la Internet? 
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Observații cu caracter general 

Cunoașterea opiniei utilizatorilor noștri s-a realizat prin aplicarea acestui 

chestionar format dintr-un set concis de întrebări care  a vizat gradul de satisfacție a 

utilizatorilor privind serviciul Internet. 

 Un utilizator  care frecventează mai mult sau mai putin regulat instituția, o 

perioadă mai mult sau mai puțin intinsă este în măsură să aprecieze  îmbunătățirea 

calității serviciilor oferite de instituția noastră. 

 

Utilizatorii BJDZ se declară  foarte mulțumiti de următoarele servicii: 

- 68% -  pentru serviciul prin care BJDZ asigură locuri pentru utilizatorii care  

își pot conecta propriile calculatoare la rețeaua bibliotecii 

- 60% - pentru numărul de stații de lucru , pentru public, deținute de bibliotecă și 

disponibile publicului 

- 60% - pentru viteza de acces la Internet 

- 36% - pentru durata  unei sesiuni de acces Internet 

 

Utilizatorii sunt mulțumiți  pentru  următoarele servicii: 

- 44% - pentru durata unei sesiuni de acces Internet 

- 32% - pentru viteza de acces la Internet 

- 24% - pentru numărul de stații de lucru , pentru public, deținute de bibliotecă  
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- 16% - pentru serviciul prin care BJDZ asigură locuri pentru utilizatorii care  își 

pot conecta propriile calculatoare la rețeaua bibliotecii 

 

Varianta de răspuns destul de mulțumit este reprezentată procentual, astfel: 

- 20% -  pentru durata unei sesiuni de acces Internet 

- 16% -  pentru serviciul prin care BJDZ asigură locuri pentru utilizatorii care  

își pot conecta propriile calculatoare la rețeaua bibliotecii 

- 16% - pentru numărul de stații de lucru , pentru public, deținute de bibliotecă  

- 8% -  pentru viteza de acces la Internet 

Îmbucurător este faptul că variantele nemuțumit,  foarte nemulțumit și nu 

știu/nu răspund nu au  fost alese de niciun utilizator.  

Concluzii  

Alegerea răspunsurilor care au înregistrat valori procentuale  mai mici,  ne 

semnalează să fim mai atenți în activitatea noastră în relațiile cu beneficiarii și să 

îmbunătățim  calitatea serviciilor  oferite de bibliotecă. 

- O mai bună informare și promovare serviciilor de bibliotecă prin cât mai multe 

metode 

- Suplimentarea personalului bibliotecar la relațiile cu publicul, în perioadele 

aglomerate 

- Creșterea  vitezei de acces la internet 

- Mărirea duratei unei sesiuni de acces internet, de la 30 minute la 1 oră 

- Creșterea numărului de stații de lucru pentru utilizatori 
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Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea 

Secția pentru copii și tineret Oana Diana Renea 

Părerea ta este importantă și contează pentru noi! 

 

CHESTIONAR 

copii participanți  

ce vizează îmbunătățirea activităților la BIBLIOVACANȚA 

 

1. La ce cluburi ai participat anul acesta?  

a. lectură 

b. desen 

c. joc și joacă 

d. hand-made 

e. franceză distractivă 

f. engleză distractivă 

g. film 

 

2. Ce ți-a plăcut cel mai mult la Clubul la care ai participat? 

a. atmosfera de lucru 

b. a fost distractiv 

c. colegii de grupă/m-am împrietenit cu mulți copii 

d. am învățat lucruri noi 

e. bibliotecarii 

f. voluntarii 

g. altele...................................................................................................  

(bifează maxim 3 variante) 

 

3. Ai fost mulțumit de intervalul orar la care a trebuit să participi la Club? 

a. da 

b. nu 

c. așa și așa 

 

4. Alege maxim 3 cluburi la care ți-ar plăcea să participi în viitor! 

a. club de fitnees 

b. club de matematică 

c. clubul colecționarilor 

d. club de design vestimentar 

e. club de croitorie 

f. club de bucătărie 

g. club de teatru 

h. club de dans 

i. altul.................................................................... 

 

5. Acum, poți să ne faci o propunere pentru ca tu să revii și să fii mulțumit și la ediția viitoare! 

................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

 

Te rugăm să te prezinți: 

 Am ..............ani 

 Sunt în clasa a .................., Scoala..................................................... 

 Sunt   a. fetiță 

                      b. băiat 

 

 

Îti mulțumim tare mult ! 
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Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea 

Secția pentru copii și tineret Oana Diana Renea 

Părerea dumneavoastră  este importantă și contează pentru noi! 

 

CHESTIONAR  

părinți 

ce vizează îmbunătățirea activităților din cadrul  

programului BIBLIOVACANȚA 

 

1. Copilul dv. a mai participat și la alte ediții ale programului Bibliovacanța?  

j. da 

k. nu 

2 La ce cluburi a  participat copilul anul acesta?  

l. lectură 

m. desen 

n. joc și joacă 

o. hand-made 

p. franceză distractivă 

q. engleză distractivă 

r. film 

3. În calitate de însoțitor al copilului, ați fost mulțumit de intervalul orar de desfășurare a cluburilor? 

a. da 

b. nu 

c. parțial mulțumit 

d. nemulțumit 

4. Clubul la care a participat copilul a fost ales de el sau a fost la sugestia dv./familiei? 

i. A fost ales de el 

ii. Am ales împreună 

iii. Am ales clubul la care au mai fost locuri disponibile 

iv. Altă variantă........................................................................ 

 

5. Care credeți că sunt beneficiile copilului dv. ca urmare a participării la aceste cluburi? 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.................................................................................................. 

6. Enumerați /descrieți câteva dintre reacțiile pe care le-a avut copilul în urma participării la aceste 

cluburi! 

................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

7. Ce recomandări ați face pentru bibliotecarul și voluntarul de la Club? 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................... 

8. Sugestii pentru îmbunătățirea acestor tip de activități! 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Vă mulțumim ! 
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Chestionar 

Proiect Școala Părinților  

 

Proiectul educațional Școala Părinților își propune  optimizarea şi dezvoltarea abilităţilor parentale prin organizarea periodică a 

unor sesiuni de informare, întâlniri și discuții deschise. 

 

1. De unde ați aflat de Proiectul Școala Părinților? 

 Din presă 

 De la școală 

 De la bibliotecă 

 mediul on-line 

 Alte surse(prieteni, colegi, etc.) 

 

2. Considerați că în familia dvs. sunt probleme în relația părinte - copil? 

 Da 

 Nu 

 Nu sunt, dar pot apărea 

 

3. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuţiilor în contradictoriu în relația părinte - copil? – (bifați maxim 3 variante) 

 şcoală 

 lectură 

 comportament/atitudine 

 vestimentaţie 

 limbaj 

 anturaj (prieteni) 

 timp petrecut la calculator 

 bani 

 altele ______________________________________________________ 

 

4. Sunteți interesat în cunoașterea unor metode de rezolvare a unor probleme din relația părinte – copil, chiar dacă acestea nu 

vă vizează personal în momentul de față? 

 Da  

 Nu 

 

5. Ce așteptări aveți de la Proiectul Școala părinților? 

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. În familie aveți discuții generale legate de consumul de tutun, droguri sau alcool ? 

 Da 

 Nu 

 

Vă rugăm să completați următoarele date personale: 

 Vârsta ______ 

 Pregătirea 

 Studii gimnaziale 

 Studii liceale 

 Studii universitare 

 Sex 

 Feminin 

 Masculin 

 Vârsta copilului/copiilor 

 

       Vă mulțumim pentru răspunsurile dumneavoastră ! 


