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Geneza projektu SBP 

 wieloletnie doświadczenia zagraniczne  dobre wzorce, normy    
i zalecenia międzynarodowe 

 trwające od 2002 r. badania efektywności bibliotek akademickich 

 Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-
2021  zadanie: badanie efektywności bibliotek publicznych        
i pedagogicznych 

 powołanie Zespołu ds. badania efektywności – 06.2010 r.  trzy 
przedstawicielki bibliotek pedagogicznych (Grażyna Leonowicz, 
Agnieszka Pietryka, Aldona Zawałkiewicz) 

 współfinansowanie z dotacji FRSI dla SBP 



Finansowanie i rozwój projektu 
 współfinansowanie z dotacji FRSI dla SBP (2010-2014) 

 współfinansowanie z dotacji MKiDN dla SBP – projekt badawczy 
„Obserwatorium bibliotek – Analiza funkcjonowania bibliotek” (2013-
2014) 

 inicjatywa SBP – projekt „Analiza funkcjonowania bibliotek” (AFB), 
składający się z: 

 Analizy funkcjonowania bibliotek publicznych (AFBP) 

 Analizy funkcjonowania bibliotek pedagogicznych (AFBE) 

 Analizy funkcjonowania bibliotek naukowych (AFBN) 

 



Realizowane prace 
 tłumaczenie norm międzynarodowych 
 opracowanie krajowego zestawu wskaźników funkcjonalności 
 opisanie danych statystycznych do obliczania wskaźników  

ujednolicanie z K-03 GUS 
 opracowanie standardowego kwestionariusza badania satysfakcji 

użytkowników 
 szkolenia [proces ciągły] 
 badania pilotażowe [w trakcie] 
 stworzenie i rozwój programu komputerowego do gromadzenia i 

analizy danych  
 wykonanie witryny internetowej projektu [wersja testowa] 



http://afb.sbp.pl/ 

Serwis internetowy AFB 



Badania pilotażowe (wskaźniki) 

 cel: testowanie sposobu gromadzenia i analizy danych 
 pierwszy pilotaż 

 dane gromadzone w 2012 r. 
 dane zbierane centralnie i analizowane przez SBP w 2013 r. 
 rewizja objaśnień danych statystycznych, analiza błędów 
 obliczanie wskaźników średnich 

 drugi pilotaż 
 dane gromadzone w 2013 r. 
 dane wprowadzane w systemie komputerowym w 2014 r. 
 planowane prace 

 analiza danych, rewizja objaśnień danych statystycznych, analiza błędów 
 obliczanie wartości średnich wskaźników 
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Badania pilotażowe (wskaźniki) 

   w 2012 r. było 47 bibliotek głównych, z tego 12 brało udział w 
pilotażu (25,5%) 

   w 2012 r. było łącznie 318 bibliotek pedagogicznych (z filiami), z 
tego w pilotażu uwzględniono dane 78 bibliotek (24,2%) 



Badania pilotażowe (wskaźniki) 
 34 dane statystyczne 

 21 identycznych z GUS 
 8 – inne zakresy definiowanych terminów (np. czasopisma 

bieżące tylko z prenumeraty / również z darów) 
 5 tylko w projekcie SBP 

 liczba nauczycieli w rejonie objętym działalnością biblioteki 
 zarejestrowani nauczyciele z rejonu 
 budżet organizatora 
 wydatki na personel 
 wydatki na gromadzenie i obsługę zbiorów 

 27 wskaźników obliczanych automatycznie 



Badania pilotażowe (wskaźniki) 
2013 r. – dane zbierane w arkuszach kalkulacyjnych 



Wskaźnik  średnia mediana max min 

Wypożyczenia w przeliczeniu na użytkownika 13,36 10,93 32,28 6,92 
Wykorzystanie zbiorów w bibliotece w 
przeliczeniu na użytkownika  6,73 5,79 14,85 0,76 

Aktywność wykorzystania zbiorów (obrót) 0,57 0,45 1,35 0,25 
Odwiedziny fizyczne w bibliotece w przeliczeniu 
na użytkownika 10,11 7,78 27,24 3,38 

Odwiedziny wirtualne w przeliczeniu na 
użytkownika  26,42 13,76 81,74 3,32 

Badania pilotażowe (wskaźniki) 

2013 r. – dane analizowane w arkuszach kalkulacyjnych 

(przykład prezentacji wyników) 



Oprac. G. Leonowicz 

  

Zbiory opracowane komputerowo w stosunku do ogólnej liczby zbiorów  

Badania pilotażowe (wskaźniki) 
Przydatność rezultatów badań  



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

średnia mediana Warszawa max min

59 57 

74 

100 

3 

Oprac. G. Leonowicz 
Zbiory opracowane komputerowo w stosunku do ogólnej liczby zbiorów  

Badania pilotażowe (wskaźniki) 
Przydatność rezultatów badań  



Wydatki biblioteki w przeliczeniu na użytkownika 
Oprac. G. Leonowicz 

Badania pilotażowe (wskaźniki) 
Przydatność rezultatów badań  
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Badania pilotażowe (wskaźniki) 

Wydatki biblioteki w przeliczeniu na użytkownika 

Przydatność rezultatów badań  



Oprac. A. Zawałkiewicz 

Badania pilotażowe (wskaźniki) 

Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na użytkownika 

Przydatność rezultatów badań  
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Badania pilotażowe (wskaźniki) 
2014 r. – dane zbierane w programie komputerowym 



Badania pilotażowe (wskaźniki) 
2014 r. – dane zbierane w programie komputerowym 



Badania pilotażowe (wskaźniki) 
2014 r. – dane będą analizowane w programie komputerowym 



Badania pilotażowe (satysfakcja 
użytkowników) 

 cel ogólny badań: obliczanie wskaźnika „ocena satysfakcji 
użytkowników z usług biblioteki jako całości oraz z jej 
poszczególnych usług” 

 cele badań pilotażowych 
 testowanie kwestionariusza ankiety 
 testowanie doboru próby badawczej 

 pierwszy pilotaż – 2013 r. 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie 
 Biblioteka Pedagogiczna im. Gen. Bryg. Prof. Elżbiety 

Zawackiej w Toruniu 
 drugi pilotaż – 2014 r. 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie 



Fragmenty kwestionariusza ankiety 

Badania pilotażowe (satysfakcja 
użytkowników) 



Co mamy? 
 luty 2013 r. – List intencyjny w sprawie współpracy  

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) 
 Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych 
 Konferencja Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych  
 Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 

 w najbliższej perspektywie 
 podsumowanie pilotażu z 2014 r. 
 organizacja pracy w AFB (w tym: AFBP, AFBE i AFBN) 
 badania w 2015 r. (na podstawie danych z 2014 r.) w możliwie 

licznej próbie – zaproszenie do wszystkich głównych bibliotek 
pedagogicznych 

 

Analiza Funkcjonowania Bibliotek 



http://afb.sbp.pl/ 

Serwis internetowy AFB 



Serwis internetowy AFB 



Serwis internetowy AFB 



Serwis internetowy AFB 



Oprogramowanie AFB – założenia 

 „Aplikacja do gromadzenia, analizy i prezentacji wskaźników 
funkcjonalności bibliotek” 

 przeznaczenie: wszystkie typy bibliotek 
 automatyczne obliczanie i łatwe analizowanie wskaźników 

funkcjonalności, zgodnie z ujednoliconymi danymi uzgodnionymi 
w skali kraju dla każdego typu bibliotek 

 aplikacja utrzymywana i administrowana w jednym ośrodku         
w kraju oraz finansowana centralnie 

 aplikacja funkcjonująca w środowisku sieciowym 

 



Oprogramowanie AFB – tryb pracy 

• rejestracja biblioteki (jednorazowo)  dyrektor, administrator 
merytoryczny 

• zarejestrowane biblioteki  wypełnianie, modyfikacja i 
zatwierdzanie formularzy z danymi statystycznymi 

• administrator merytoryczny  weryfikacja danych, zatwierdzanie 
formularzy, pomoc bibliotekom 

• wieloaspektowa analiza danych oraz wskaźników (w danym roku 
i/lub na przestrzeni kilku lat) 
– na poziomie indywidualnej biblioteki (tylko dla uprawnionych) 
– danych zbiorczych określonego typu / wszystkich  bibliotek 

(bez ograniczeń) 

 



Korzyści dla biblioteki 
 możliwość systematycznego gromadzenia danych w jednym 

miejscu 
 dostęp do danych własnej biblioteki z każdego miejsca i w 

każdym czasie  
 automatyczne wyliczanie wskaźników efektywności 
 możliwość analizowania danych własnej biblioteki na 

przestrzeni lat 
 możliwość analizowania danych własnej biblioteki                   

w porównaniu z wartościami średnimi 
 opieka merytoryczna ze strony Zespołu SBP oraz ekspertów 
 szkolenia + materiały szkoleniowe 

 



Wnioski i przesłania 

 dane statystyczne powinny być w największym stopniu skorelowane 
z danymi wymaganymi przez GUS 

 biblioteki powinny składać do instytucji zewnętrznych sprawozdania 
bazujące na jednolitych danych  w 2014 r. rekomendacje 

 wszystkie problemy i błędy powstające w czasie badań pilotażowych 
oraz w później – w trakcie badań właściwych – powinny służyć do 
systematycznego rozwoju programu komputerowego  niezbędna 
weryfikacja danych przez bibliotekarza (analizatora) na etapie 
zatwierdzania formularzy 

 niezbędne są szkolenia dla bibliotekarzy w zakresie statystyki 
bibliotecznej  w 2014 r. badania ankietowe nt. potrzeb 
szkoleniowych 

 udział w badaniach wszystkich bibliotek gwarancją sukcesu 
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