
Knihovna Vašima očima
Průzkum spokojenosti dospělých návštěvníků knihovny probíhající od 1. do 31. října 2022.









Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb 
naší knihovny?

• Mam kamarada,ktery je na voziku a radi chodime na ruzne kulturni akce v Jablonci nad 
Nisou.Knihovna patri k jedne z mala instituci ve meste,kde neni bezbarierovy pristup 
a vytah.Je to velka skoda,protoze vase besedy a prednasky jsou moc zajimave a poucne.

• Nemám žádné připomínky 

• V knihovně je malá nabídka sci-fi, space oper, fantasy - stačilo by jako e-knihy. Úplně chybí
třeba Brandon Sanderson - Série: Archiv Bouřné záře, Steven Erikson - Série: Malazská 
Kniha padlých, Gene Brewer, Joe Abercrombie... Některé série nejsou celé, chybí konce 
nebo Robert Holdstock Série: Les mytág, část 2 - je jen druhá kniha. Některé výborné knihy 
jsou pouze v regionu - výměnném fondu...

• u žádaných titulů mít k dispozici více výtisků, aby se zkrátila čekací doba při rezervaci

• Naše městská knihovna je skvělá instituce plná úžasných knih i báječných lidí, co mají rádi 
knihy i jejich čtenáře; ke svému dalšímu zdárnému rozvoji by však MěK potřebovala do 
budoucna větší prostory, výtah, ideálně i kavárnu

• V pondělí máte zavřeno. Občas na to zapomenu a pak se zklamaná vracím domů.

• Velmi ochotný muž, který mi vykonal to, co jsem potřebovala místo mě. Ať je takových 
více. Díky.

• V knihovně by bylo vhodné vybudovat výtah. 

• Jsem velmi spokojená, ale velké a moderní prostory by byly přínosem. 

• Není tam výtah. 

• Přehlednější uspořádání knih. 

• Jsem se vším spokojena. 

• Ani ne - jsem spokojená ! Chodím ráda do naší knihovny. 

• Pružnější nákup nových knih a uvedení do výpůjček. 

• Byl by potřeba výtah. 

• Pro starší lidi chybí výtah. Prý měla být knihovna kdysi v bývalých lázních, proč se to 
neuskutečnilo? Je tam MHD i parkoviště a i více místa.

• Chybí výtah - čtou většinou starší lidé a dělá jim problém vyjít schody. Pracovnice knihovny
úžasné !!! Vloni, v době covidu bezva nápad tvořit pro čtenáře balíčky s knihami !!! Velký 
dík !!!


