
 

Analiza Funkcjonowania Bibliotek 
Publicznych – narzędzia, które ułatwią 

Ci pracę. 



                                                                 Program: 
1. Prezentacja projektu AFB (cele, korzyści - wszystkie typy bibliotek) 
 
2. Formularz z danymi (różnice i podobieństwa z GUS, problemy w wypełnianiu - 
biblioteki publiczne) 
 
3. Analiza danych (poradnik, film instruktażowy, arkusze generujące wykresy, 
tworzenie infografik - biblioteki publiczne) 
 
 4. Badania satysfakcji użytkowników (znaczenie wskaźnika, metoda wyznaczania, 
dostępne narzędzia pomocnicze - wszystkie typy bibliotek) 
 
 5. Badanie wpływu i wartości bibliotek (czemu mają służyć, dotychczasowe 
działania, plany na przyszłość - biblioteki publiczne) 
 
 6. Pytania i odpowiedzi 
 
 

Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych – 

narzędzia, które ułatwią Ci pracę. 



           Prezentacja projektu Analiza 
Funkcjonowania Bibliotek 

Edyta Strzelczyk  
 
 



Formularz AFBP 





Formularz z danymi  
 



Formularz z danymi  
 



dane zdefiniowane dokładnie  
   jak w formularzu K-03 GUS 
 
 
dane zdefiniowane podobnie  
   jak w formularzu K-03 GUS 

Formularz z danymi  
 



Formularz z danymi  
 



Analiza danych 



 
 

Możliwość analizowania danych swojej biblioteki jest 
jednym z przywilejów uczestników projektu.  

 
 

Funkcja ta jest dostępna dla dyrektorów lub upoważnionych 
osób reprezentujących zarejestrowane w bazie AFBP 

biblioteki publiczne. 
 

Analiza danych  



Analiza danych  



Analiza danych – instrukcja pracy w programie gromadzenia i 
analizy danych statystycznych  

 



Analiza danych  - 
film instruktażowy 



Analiza danych  -  
film instruktażowy 



Analiza danych –  
arkusze generujące wykresy 



1. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2020 

2. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek powiatowych 2020 

3. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 

2020 

4. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–

wiejskich 2020 

5. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 

2020 

 

Analiza danych –  
arkusze generujące wykresy 



Analiza danych –  
arkusze generujące wykresy 



Analiza danych –  
arkusze generujące wykresy 



https://afb.sbp.pl/afbp/wyniki-badan/  

Analiza danych –  
arkusze generujące wykresy 

https://afb.sbp.pl/afbp/wyniki-badan/
https://afb.sbp.pl/afbp/wyniki-badan/
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Analiza danych –  
arkusze generujące wykresy 



  

Analiza danych –  
arkusze generujące wykresy 



  

Analiza danych –  
arkusze generujące wykresy 



  

Analiza danych –  
arkusze generujące wykresy 



Analiza danych –  
tworzenie infografik 



Analiza danych –  
tworzenie infografik 
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Analiza danych –  
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Analiza danych –  
tworzenie infografik 



Analiza danych –  
tworzenie infografik 



Analiza danych –  
tworzenie infografik 



Analiza danych –  
tworzenie infografik 



Badania satysfakcji użytkowników 
 

Edyta Strzelczyk 



Badanie wpływu i wartości bibliotek, 
 czyli 

Społeczny i ekonomiczny wpływ bibliotek 
publicznych. 



Badanie wpływu i wartości 
bibliotek 

Główne cele projektu: 

1. opracowanie założeń metodologicznych badań, 

2. wypracowanie narzędzia badawczego (standardowego formularza ankiety), 

3. opracowanie założeń doboru próby do pilotażu i organizacji badań. 

 

Cel dodatkowy: 

1. promocja badania wpływu bibliotek w środowisku bibliotekarzy. 

 

Finansowanie: 

Projekt dofinansowany przez Instytut Książki ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

 



 Co już za nami  

Badanie wpływu i wartości 
bibliotek 

Kluczowe wyniki dotychczasowych prac: 
• opracowanie koncepcji badania 
 
• wstępna wersja narzędzia badawczego 
 
•  analizy dotychczasowych badań wpływu społecznego bibliotek 
publicznych (prowadzonych w Polsce i za granicą) 
 
•  katalog obszarów wpływu bibliotek publicznych 
 – identyfikacja 28 obszarów życia, na które biblioteki potencjalnie  
 mogą mieć wpływ 
 – wyodrębnienie 9 podstawowych kategorii wpływu 
 



 Co już za nami  

Badanie wpływu i wartości 
bibliotek 

Kluczowe wyniki dotychczasowych prac: 
• 23-25 czerwca  2021 r. - seria zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. 
 grup fokusowych) z dyrektorami bibliotek różnych typów, instruktorami 
 bibliotek wojewódzkich oraz praktykami i ekspertami w zakresie 
 funkcjonowania współczesnych bibliotek 
 

•2-4 listopada 2021 r. - prezentacja prac zespołu na konferencji 
 międzynarodowej 14th International Conference on Performance 
 Measurement in Libraries 
 
•16 listopada 2021 r.  – webinarium dla bibliotekarzy prezentujące założenia 
metodologiczne i narzędzie badawcze 



Nad czym obecnie pracujemy 
 

 Pilotaż jakościowy 

Badanie wpływu i wartości 
bibliotek 

W 18 bibliotekach z 4 województw w Polsce rozmawiamy 
z użytkownikami na temat tego, jak postrzegają znaczenie 

ich biblioteki. 



 Pilotaż jakościowy 

Badanie wpływu i wartości 
bibliotek 

Badanie jest prowadzone w celu zebrania informacji  
o zrozumiałości i kompletności przygotowanego 

narzędzia badawczego (kwestionariusza ankiety).  
 

Chcemy sprawdzić, na ile pytania zawarte  
w kwestionariuszu poprawnie opisują to, co ludzie 

robią w bibliotekach oraz jakie mają z tego korzyści. 



Co przed nami - plany na przyszłość 

Badanie wpływu i wartości 
bibliotek 

1. Pilotaż średniego zasięgu 
2. Pilotaż ogólnopolski na próbie reprezentacyjnej 
3. Realizacja badań lokalnych 



Badanie wpływu i wartości 
bibliotek 



https://www.facebook.com/AnalizaFunkcjonowaniaBibliotek  

https://www.facebook.com/AnalizaFunkcjonowaniaBibliotek




Edyta Strzelczyk 

edyta.strzelczyk@pw.edu.pl 

Tel. +48 (22) 234 7176 

Dziękujemy za uwagę 

Magdalena Mrugowska 

magdalena.mrugowska@wimbp.bydgoszcz.pl   

Tel. +48 (52) 33 99 217 

mailto:edyta.strzelczyk@pw.edu.pl
mailto:magdalena.mrugowska@wimbp.bydgoszcz.pl

