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1. Prezentacja projektu AFB (cele, korzyści)

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)

5. Badanie wpływu i wartości bibliotek (czemu mają służyć, dotychczasowe 
działania, plany na przyszłość - biblioteki publiczne)

6. Pytania i odpowiedzi

Program
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2001 2010 2013

Realizatorzy: 
SBP przy współpracy 
➢ Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych 
➢ Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych 
➢ Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

Zespół ds. badania efektywności bibliotek



▪ Wypracowanie standardów funkcjonowania bibliotek w Polsce (wg 
typu)

▪ Zapewnienie narzędzi do gromadzenie jednolitych danych 
statystycznych (spójnych z GUS K-03) definiowanych i wyznaczanych 
zgodnie z międzynarodowymi normami (ISO 2789)

▪ Wyznaczanie wskaźników funkcjonalności (automatyczne wyliczenia; 
ISO 11620)

▪ Analizy wskaźników w grupach „podobnych” instytucji (możliwości 
porównań ze średnimi wartościami i na przestrzeni czasu)

▪ Budowanie praktyki stałej i systematycznej samooceny bibliotek

Cele
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▪ Bezpłatne narzędzie do gromadzenia i archiwizacji danych 
statystycznych

▪ Automatyczne generowanie wskaźników funkcjonalności
▪ Dane do porównań ze średnimi wartościami w grupach „podobnych” 

instytucji
▪ Analizy i porównania na przestrzeni lat
▪ Spójność danych z formularzami GUS K-03
▪ Manualna weryfikacja danych przez koordynatorów
▪ Dane do wykorzystania w sprawozdawczości, rzecznictwie, itp.
▪ Gotowe materiały pomocnicze (poradniki, filmy instruktażowe, 

arkusze kalkulacyjne, itp.)
▪ Stałe wsparcie ze strony Zespołu ds. badania efektywności bibliotek

Korzyści dla bibliotek



Biblioteki publiczne Biblioteki pedagogiczne Biblioteki naukowe

2508 37 71

Biblioteki uczestniczące

98,90% 72,30% 73,10%
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www.afb.sbp.pl



Wskaźnik 
„Satysfakcja użytkowników”



1. Czy w Pana/i bibliotece były kiedykolwiek realizowane badania potrzeb i opinii 
użytkowników?

❑ Tak

❑ Nie

❑ Nie wiem

2. Czy w Pana/i bibliotece były realizowane badania satysfakcji użytkowników z 
wykorzystaniem metody AFB?

❑ Tak

❑ Nie

❑ Nie wiem

3. Czy Pana/i zdaniem wyniki badań satysfakcji użytkowników mogą mieć wpływ na 
jakość funkcjonowania biblioteki?

❑ Tak

❑ Nie

❑ Nie wiem

Ankieta



Pojęcie abstrakcyjne, pozbawione obiektywizmu – możliwe do 
zmierzenia przy użyciu metod naukowych

Subiektywne uczucia, reakcja emocjonalna, spełnianie oczekiwań

Pomiar efektów i ich konsekwencji

Satysfakcja użytkowników



 Miara efektywności procesu dostarczania usług

 Pomiar relacji: nakłady – efekty

 Punkt widzenia użytkowników bibliotek

 Powiązany z innymi wskaźnikami

 Wielostronna analiza funkcjonowania instytucji

Znaczenie wskaźnik



Ocena funkcjonowania biblioteki – perspektywa odbiorców

Opis stanu obecnego

Identyfikacja mocnych i słabych stron

Określenie sposobów korzystania z biblioteki

Określenie potrzeb i oczekiwań użytkowników

Wskazanie najczęściej wykorzystywanych usług 

Cele



▪ Jednolita metoda wyznaczania wskaźnika – badania ankietowe

▪ Wspólne narzędzie badawcze, jednolite procedury realizacji badań

▪ Porównywalne wyniki

▪ Systematyczna realizacja badań (co 3-4 lata)

▪ Uzyskanie wiarygodnych miar – poprawność metodologiczna badań

▪ Ułatwienie realizacji poprzez przygotowanie „gotowców”

▪ Bezpłatne udostępnienie materiałów wszystkim zainteresowanym

Założenia



Wskaźnik

Satysfakcja 
użytkowników

Globalny wskaźnik Wskaźniki 
szczegółowe

Uśredniona ogólna ocena 
funkcjonowania biblioteki

Średnie oceny 
poszczególnych zasobów, 

usług, form działania 
biblioteki

➢ Przyjmuje wartość 1,0-5,0
➢ Wyznaczony w badaniach realizowanych zgodnie z metodą opracowana na 

potrzeby AFB
➢ W latach gdy badania nie były realizowane należy wprowadzić w formularzu #

Formularz AFB



dla biblioteki dla bibliotekarzy dla użytkowników

Pomiar efektów realizowanych działań
Rozwój komunikacji; nowy kanał 
uzyskania informacji od odbiorców

Partycypacja użytkownika w 
kształtowanie jakości

Identyfikacja elementów działających 
dobrze i tych wymagających poprawy

Zdobycie nowej wiedzy oraz 
umiejętności w realizacji badań 
ankietowych; rozwój kompetencji

Wskazanie głównych wyznaczników 
satysfakcji oraz niezadowolenia

Sprawozdawczość, monitorowanie 
pracy instytucji

Wsparcie procesów decyzyjnych dla 
zarządzających

Możliwość wyrażenia swoich 
oczekiwań i opinii

Reagowanie na zmieniające się 
środowisko

Wzrost motywacji odnośnie 
podejmowania działań zmierzających 
do osiągniecia wysokiej jakości pracy

Nowy kanał komunikacji, zachowanie 
anonimowości

Budowanie praktyki stałej i 
systematycznej oceny oraz 
doskonalenia

Wspomaganie działań 
marketingowych; poprawa wizerunku

Korzyści



Narzędzie badawcze





Ankieta dystrybuowana w formie elektronicznej i papierowej

❑ Cele odwiedzin biblioteki
❑ Częstotliwość odwiedzin
❑ Ocena całości funkcjonowania biblioteki
❑ Oceny szczegółowe: 

➢ zbiory 
➢ zasady wypożyczeń
➢ usługi informacyjne 
➢ oferta edukacyjna i kulturowa
➢ pracownicy
➢ organizacja pracy

❑ Cechy społeczno-demograficzne
❑ Uwagi, opinie, problemy, sugestie

Narzędzie badawcze

Modyfikacja kwestionariusza?
• wydarzenia online
• usługi zdalne
• wrzutnie/ książkomaty



Wybór jednostek do próby, w sposób celowy, tak by struktura 
próby badawczej odzwierciedlała strukturę populacji względem 
wybranej cechy (status).

Próba i populacja są strukturalnie maksymalnie do siebie podobne, 
pod względem wybranej zmiennej.

Kwotowy dobór próby do badań

Reprezentatywność 
przedmiotowa



Liczebność próby

Zakresy wielkości 

populacji

Próba

(%  populacji)

Składowe próby

Próba minimalna 

(% populacji)

Zapas

(% populacji)

< 200 100% 100% -

201-500 60%   50%  10%

501-2000 30%      25% 5%

> 2001 600 ankiet 500 ankiet 100 ankiet





Realizacja badań

Czas

Miejsce

Promocja



arkusz kalkulacyjny

serwis on-line

Przetwarzanie i analiza danych











1. Właściwe wpisanie zakodowanych danych z ankiet 
papierowych zgodnie z instrukcją

2. Przeklejenie danych zebranych w Formularzach Google

3. Uzupełnienie tylko arkusza „dane surowe”

4. Dane zbiorcze, wykresy i tabele krzyżowe zostaną 
wygenerowane automatycznie na podstawie danych 
wprowadzonych w arkuszu „dane surowe”.

Wprowadzenie danych z ankiet –
szablon arkusza kalkulacyjnego



Analiza danych
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Materiały

Ankieta Ankieta elektroniczna Poradnik Arkusz do wyznaczenia 
wielkości próby badanej

Arkusze do analiz danych i 
analiz dynamiki

Wzór raportu z badań Filmy instruktażowe Webinaria

https://afb.sbp.pl/afbn/materialy/



Zapraszamy do dyskusji

Pytania



Magdalena Mrugowska

magdalena.mrugowska@wimbp.bydgoszcz.pl

Edyta Strzelczyk

edyta.strzelczyk@pw.edu.pl

Tel. +48 (22) 234 7176

Dziękujemy za uwagę
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