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Wybrane wskaźniki funkcjonalności (mediany)
Uniwersytety 

(19)

Uczelnie 

techniczne 

(19)

Uczelnie 

medyczne 

(10)

Zarejestrowani użytkownicy z własnej uczelni jako procent potencjalnych użytkowników 73,2 86,6 64,4

Liczba użytkowników przypadająca na pracownika biblioteki 213 275 274

Powierzchnia biblioteki przypadająca na użytkownika 0,62 0,27 0,29

Liczba użytkowników przypadająca na miejsce do pracy w bibliotece 46 39 43

Liczba użytkowników przypadająca na stanowisko komputerowe z dostępem do internetu 264 175 220

Liczba godzin (w tygodniu), w których dostępne są usługi biblioteczne 63 60 66

Wydatki biblioteki w przeliczeniu na użytkownika w PLN 435,8 363,4 539,5

Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na użytkownika w PLN 38,8 64,6 124,8

Koszt skorzystania ze zbiorów w PLN 13,3 10 13

Wydatki na drukowane książki polskie i zagraniczne jako procent wydatków na zbiory biblioteczne 31,46 15,58 11,27

Wydatki na zasoby elektroniczne jako procent wydatków na zbiory biblioteczne 46,69 67,21 83,85

Stosunek wydatków na gromadzenie i obsługę zbiorów do kosztów personelu 0,1 0,2 0,5

Budżet biblioteki jako procent budżetu uczelni 3 2 1,52

Liczba nieelektronicznych zbiorów bibliotecznych przypadająca na użytkownika 72 32 33

Liczba zakupionych książek drukowanych przypadająca na użytkownika 0,21 0,15 0,15

Przyrost zbiorów (książki) 8269 1349 134

Liczba książek drukowanych w wolnym dostępie jako procent ogólnej liczby książek w zbiorach 15 23 11

Liczba dokumentów zdigitalizowanych w ciągu roku w przeliczeniu na 1000 tytułów całej kolekcji bibliotecznej 0,13 0,05 0,01

Czas przysposobienia książki 10 5 6

Użytkownicy aktywnie wypożyczający jako procent zarejestrowanych użytkowników 52 54 63

Liczba wypożyczeo przypadająca na zarejestrowanego użytkownika 8,4 4,9 5,8

Liczba wypożyczeo przypadająca na aktywnie wypożyczającego użytkownika 15,4 8,5 8,3

Liczba wypożyczeo w przeliczeniu na studenta 8 4 5

Odwiedziny w bibliotece w przeliczeniu na użytkownika 7,9 5,4 8,7

Aktywnośd wykorzystania zbiorów nieelektronicznych (obrót) 0,2 0,2 0,3

Zrealizowane zamówienia na wypożyczenia międzybiblioteczne jako procent złożonych zamówieo 92 98,2 85,1

Porównanie wybranych wskaźników z 2019 r. w różnych typach bibliotek uczelni publicznych



Liczba pobranych dokumentów z licencjonowanych czasopism elektronicznych i pełnotekstowych baz danych w 

przeliczeniu na użytkownika
10,6 17,1 33,9

Liczba wyświetleo publikacji z własnej biblioteki cyfrowej w przeliczeniu na użytkownika 8,1 6,77 4,59

Liczba godzin szkoleo i zajęd dydaktycznych dla użytkowników w przeliczeniu na pracownika biblioteki 5,2 5,7 14,4

Pracownicy z wyższym wykształceniem bibliotekarskim jako procent pracowników działalności podstawowej 71,2 75 70,5

Liczba publikacji pracowników biblioteki przypadająca na pracownika działalności podstawowej 0,1 0,2 0,1

Liczba godzin udziału w szkoleniach zawodowych w przeliczeniu na pracownika biblioteki 6 18 22


