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WSTĘP

Przeobrażenia ustrojowe kraju spowodowa^y, że biblioteki, 
które przeszły na garnuszek samorządów lokalnych, zmuszone 
zostały do zmiany całej filozofii zarządzania. Realizację celów 
społecznych i edukacyjnych placówek musiano podporządkować 
twardym regułom gospodarki kapitalistycznej. Nadszedł bowiem 
czas skrupulatnego liczenia każdego, wydanego z budżetu miasta 
czy gminy, grosza. Werbalne odnoszenie się do obowiązujących 
standardów zarówno krajowych jak i europejskich straciło swoją 
moc. Dyrektorzy placówek, jak i działacze samorządowi, stanęli 
przed nie lada wyzwaniem. Jak w dramatycznej sytuacji finansów 
publicznych realizować wzrastające z każdym rokiem zapotrze
bowanie na usługi biblioteczne? Jak i co chronić w pierwszym 
rzędzie? W  jakiej formie zachować te placówki? Z czego można 
zrezygnować a gdzie środki muszą być zapewnione, jeśli samorząd 
ma wypełniać swoje ustawowe obowiązki?

Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy zorganizowana w dn. 
19-21 września 2002 r. w Chełmie i Okunince nad Jez. Białym 
przez Zarząd Oddziału Międzypowiatowego Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich oraz Chełmską Biblioteką Publiczną, poświęco
na była efektywności kosztowej bibliotek publicznych.

VihDrew obawom organizatorów konferencja nie stała się forum 
dyskusyjnym nad problematyką ubóstwa i niemocy. Mimo iż 
prawdopodobnie żaden z obecnych dyrektorów bibliotek nie mógł 
pochwalić się budżetem zabezpieczającym potrzeby swoich pla
cówek, że zdawali sobie sprawę, że stan ten w dającej się prze
widzieć przyszłości nie ulegnie znaczącej poprawie, wszyscy refe
renci, jak i dyskutanci skupili się w swoich wystąpieniach na 
problemach racjonalizacji wydatków.

Konferencja miała przynieść odpowiedź na pytanie: Czy możli
we jest zaadaptowanie mechanizmów analizy ekonomicznej przed



siębiorstw dla potrzeb instytucji o charakterze non profit? Jakich 
narzędzi użyć do badań efektywności ekonomicznej bibliotek? 
Co stanowi kapitał biblioteki? Które koszty w budżetach biblio
tek są stale, a które stanowią czynniki kosztów zmiennych? Które 
z tych kosztów mają decydujący wpływ na efekt końcowy -  
w przedsiębiorstwie określany produktem -  w przypadku biblio
tek odnosić się to może do wielkości, jakości oraz dostępności 
usług bibliotecznych.

Liczne grono bibliotekarzy i przedstawicieli samorządów z ca
łego kraju miało możliwość wysłuchania komunikatów i referatów, 
przygotowanych przez naukowców i luminarzy zawodu bibliote
karskiego.

Niedostatek czasu przeznaczonego na dyskusję uczestnicy re
kompensowali długimi dysputami przy ognisku i podczas długich 
nocnych rozmów w pokojach hotelowych.

W  tym miejscu należy złożyć gorące podziękowanie Annie 
i Jackowi Osiewalskim, którzy wykonali benedyktyńską wręcz 
pracę związaną z opracowaniem ankiet i analizą zebranego ma
teriału. Ich udział w konferencji działał jak magnes zarówno 
podczas rozmów z autorami referatów, jak też mobilizował biblio
tekarzy do uczestnictwa. Bez ich udziału ta konferencja byłaby 
uboższa, o ile w ogóle możliwa. Wyrazy wdzięczności należą się 
również pozostałym autorom referatów i komunikatów: dr Ewie 
Głowackiej, Teresie Szymorowskiej, Zofii Ciuruś, Lucjanowi Bi
lińskiemu, Janowi Wołoszowi, Andrzejowi T3rwsowi i Agnieszce 
Muszyńskiej. Mimo że niektórym zdrowie, bądź inne ważne 
przyczyny uniemożliwiły osobisty udział to przysłany materiał 
pozwolił na wzbogacenie programu tematyką, nad którą ostat
nio pracowali. Gorące wyrazy podziękowania należą się również 
Januszowi Nowickiemu, dyrektorowi Wydawnictwa SBP, który 
wziął na siebie ciężar druku materiałów konferencyjnych. Osobne 
podziękowania należą się tym dyrektorom i kierownikom biblio
tek, którzy odpowiedzieli na nasz apel i wypełnili otrzymane an
kiety. To oni dostarczyli źródłowy materiał tej konferencji.

Konferencja mo^a być zorganizowana dzięki wsparciu finanso
wemu Zarządu Głównego SBP, Prezydenta m. Chełma, Starosty 
Powiatu Chełmskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
H. Łopacińskiego w Lublinie, firm 3M  Poland Sp. z o.o., ALEPH 
Polska oraz wielu innych sponsorów instytucjonalnych i indywidual
nych, których lista jest zbjA; długa byją w całości zamieścić. Wszyst
kim im pragniemy bardzo serdecznie podziękować.

W itold Sulimierski



Lucjan Biliński

STANDARDY BIBLIOTECZNE 
W  TEORII I PRAKTYCE

Dość często używa się zamiennie następujących okre
śleń: „standardy” i „wytyczne” . Słowo „wytyczne” towa
rzyszyło nam przez całe dziesięciolecia. Były wydawane 
„wytyczne” do pracy bibliotek na określony okres, lub 
z okazji jakiegoś wydarzenia. Nadużywanie słowa „wy
tyczne” spowodowało jego deprecjację. Źle się stało, bo to 
pojęcie dalej funkcjonuje (i nawet nie jest nadużywane) 
stanowiąc często przeciwstawienie pojęcia „standard” .

Obecnie „wytyczne” mają charakter futurologiczny, a po
nadto tylko ogólnie określają kierunek postępowania. Na 
miejsce wytycznych weszło, co najmniej od kilku lat, słowo 
„standard” , które jednak coś innego oznacza, i robi ogromną 
karierę. Standard jest swego rodzaju wzorcem, do którego 
należy zmierzać, ponieważ został uznany przez profesjona
listów, po uprzednich badaniach, za rozwiązanie najlepsze.

Zbliżaniu się Polski do Unii Europejskiej towarzyszy coraz 
częstsze powoływanie się na standardy już obowiązujące 
w krajach UE. Dotyczą one prawie wszystkich sfer życia: pro
dukcji, usług, zarządzania, kształcenia itd. W  ogrom 
nym obszarze kultury i edukacji znajdujemy wyodrębnione 
standardy dotyczące bibliotekarstwa. W  tej właśnie dziedzi
nie najczęściej odwołujemy się do standardów IFLA i UNE
SCO. O korzyściach ich stosowania w polskim bibliotekar
stwie pisał Jan Wołosz następująco: Standardy stanowią 
nieodzowną pom oc dla kierownictwa bibliotek i biblio
tekarzy. M ogą być pom ocne w rozbudowie odpowied
niego księgozbioru, zatrudniania wykwalifikowanego 
personelu, określenia właściwej wielkości powierzchni 
lokalowej. Zapewniająjednolitość i porządek. Są również 
potrzebne jako wytyczne dla określenia poziomu finan



sowania, zaopatrzenia materialnego i zatrudnienia, by 
biblioteka była w stanie wypełniać swoje zadania wobec 
użytkowników. Standardy mają zasadnicze znaczenie dla 
planowania i oceny usług bibliotecznych. Jeśli nie są pro
fesjonalnie opracowane i dostępne, bibliotekarze są nara
żeni na ryzyko ich określenia przez ludzi, którzy nie mają 
o tym pojęcia.

Standardy (...) można definiować jako kryteria, za 
których pom ocą można m ierzyć i oceniać działalność bib
lioteczną (...). Można ją  też pojmować jako modele ideal
ne, m odele procedur, miary ocen, narzędzia stymulacji 
przyszłego rozwoju i usprawnień czy  jako instrumenty 
wspomagające podejmowanie decyzji i działań nie tylko 
przez bibliotekarzy, lecz także przez inne osoby zaanga
żowane w planowanie i administrowanie usługami biblio
tecznymi^.

Definicja biblioteki publicznej a rzeczywistość

W  środowisku bibliotekarskim zadajemy sobie ciągle py
tanie, czy nasza biblioteka publiczna mieści się w standar
dach przyjętych w krajach Unii Europejskiej. Zacznijmy więc 
od definicji czym jest, a właściwie czym ma być ta biblioteka. 
Najczęściej spotykamy dwie, następujące definicje:

Biblioteka publiczna je s t  organizacją ustanowioną, 
utrzymywaną i finansowaną przez społeczność za pośred
nictwem władz lokalnych, regionalnych, narodowych lub 
poprzez inną formę organizacji społecznych; zapewnia 
dostęp do wiedzy, informacji i wytworów myśli ludzkiej 
poprzez szeroką gam ę zasobów oraz usług i je s t  jedno
cześnie dostępna dla wszystkich członków społeczności

’ J. Wołosz: Standardy europejskie w dziedzinie bibliotekarstwa. 
W: Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do Unii Europej
skiej. Materiały z ogólnokrajowej konferencji towarzyszącej Krajowe
mu Zjazdowi Delegatów SBP Warszawa-Miedzeszyn, 8-9 czerwca 
2001 r. Warszawa 2001 s. 16-28.



bez względu na rasę, narodowość, wiek, płeć, religie, j ę 
zyk, stan zdrowia (np. niepełnosprawność), status ek o 
nomiczny czy pracowniczy i posiadane wykształcenie^.

Drugą definicję znamy z „Manifestu” biblioteki publicz
nej IFLA/UNESCO z 1994 r. Brzmi ona następująco:

Biblioteka publiczna, będąc lokalnymi „wrotami do 
świata w iedzy”, oferuje podstawowe warunki konieczne 
dla kształcenia ustawicznego, samodzielnego podejm o
wania decyzji i rozwoju kulturalnego osób i grup spo
łecznych^.

Z zacytowanych definicji na plan pierwszy wysuwają się 
cele biblioteki publicznej.

Nikt nie ma wątpliwości, że głównymi celami biblioteki 
publicznej są: udostępnianie zasobów i świadczenie usług 
(różnorodnymi metodami i środkami), służących zaspokoje
niu potrzeb jednostek i grup w zakresie edukacji, informacji 
i rozwoju osobistego, włączając w to rekreację i czas wolny.

Przeważa pogląd, że biblioteki odgr3rwają ważną rolę 
w rozwoju i funkcjonowaniu społeczeństwa demokratyczne
go poprzez oferowanie jednostce dostępu do szerokiej i róż
norodnej wiedzy, myśli i opiniî .̂

Aby teoria nie odbiegała zbyt daleko od praktyki, odpo
wiedzieć trzeba na pytanie: co nasza polska biblioteka pu
bliczna oferuje i co udostępnia? I tu spotykamy się z fak
tem, że nasza bibliotek ma bardzo niewiele do zaoferowania 
czytelnikowi. Jeżeli dramatycznie spada zakup nowości 
wydawniczych, a liczba prenumerowanych czasopism się 
ciągle zmniejsza, ponadto księgozbiór podręczny jest mocno 
przestarzały, wówczas nie może ona zaspokoić wymienio
nych wyżej potrzeb jednostek i grup w zakresie edukacji, 
informacji i rozwoju osobistego, włączając w to rekreację i czas 
wolny.

Zbiory biblioteczne mają charakter dynamiczny, dlatego 
wymagają nieustannego dopływu nowych materiałów i „od-

 ̂Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLAJ UNESCO. Opra
cowane przez zespół pod przewodnictwem Philipa Gilla, w imieniu Sekcji 
Bibliotek Publicznych. Warszawa: Wydaw. SBP 2002 s. 19.

3Jw.
Jw. s. 19-20.



pływu” materiałów starycłi. Dzięki czemu będą stale po
zostawać na akceptowalnym poziomie relewancji wobec 
oczekiwań danej społeczności.

Wskaźniki nowych nabytków mają większe znaczenie niż 
wielkość zbioru. Często zależą one głównie od wielkości 
zasobów finansowych biblioteki, jednakże wpływ na nie 
mają też inne czynniki.

Nasze biblioteki nie są w stanie realizować celów edu
kacyjnych, polegających na wspieraniu zarówno edukacji 
indywidualnej i samodzielnej, ja k  i formalnego kształce
nia we wszystkich poziomach^.

W  niektórych krajach rozwój edukacji traktuje się prio
rytetowo, a głównym punktem zainteresowania biblioteki 
publicznej jest wspieranie kształcenia formalnego i niefor
malnego, które to zadanie może ona realizować na wiele 
różnych sposobów. Jak -  to zależy od warunków lokalnych 
i rodzaju dostępnych zbiorów. Np. w stanie Queensland 
(Australia) biblioteki publiczne zapewniają materiały dla 
prac domowych i pomagają uczniom starszych klas szkół 
podstawowych i średnich, organizując w bibliotekach „klu
by odrabiania pracy domowej” . Pomoc w zakresie prac 
domowych jest także dostępna w formie elektronicznej pod 
adresem: http://netlinks. slq. gov.au®.

Największe zmiany nastąpiły w korzystaniu w bibliote
kach publicznych z dostępu do urządzeń elektronicznych, 
w tym do Internetu. Np. w Estonii w bibliotekach publicz
nych jest wolny dostęp do punktów internetowych.

W  pięciu krajach afrykańskich (Benin, Mali, Mozambik, 
Tanzania i Uganda) stworzono telecentra wielozadaniowe 
dla społeczności wiejskiej, w celu zapewnienia dostępu do 
nowoczesnych narzędzi informacji i komunikacji, a biblio
teka publiczna w Sunderland (Anglia) tworzy „wiejskie hale 
elektroniczne” zlokalizowane w różnych miejscach. Zapew
niają one bezpłatny dostęp do komputerów osobistych i In
ternetu, szeroką gamę programów dla dorosłych i dla dzieci, 
a także wykwalifikowany personel pomagający użytkow
nikom.

s Manifest UNESCO/IFLA z 1994 r.
® Zob. Działalność bibliotek publicznych. Standardy międzynaro

dowe IFLA-UNESCO. Warszawa: Wydaw. SBP 2002 s. 112.

http://netlinks


w  wielu krajach dostęp to Internetu za pośrednictwem 
biblioteki publicznej staje się standardem.

W  Polsce istnieją w dalszym ciągu duże opóźnienia w tej 
dziedzinie. Wystarczy przypomnieć, że zaledwie 7,7% bi
bliotek publicznych ma dostęp do Internetu, 4%  umożli
wia korzystanie z zasobów informacyjnych Internetu, a tylko 
2,1% promuje swoją działalność za pomocą stron WWW. 
Najbardziej zaawansowane w komputeryzacji prac biblio
tecznych są wojewódzkie biblioteki publiczne, ale jest ich 
tylko 18.

Przyczyną wszystkich opóźnień w osiąganiu standardów 
bibliotecznych obowiązujących w innych krajach europej
skich, jest niedofinansowanie polskich bibliotek.

Byłoby dobrze, żeby w Polsce było pełniejsze zrozumie
nie zasady, wyrażonej w „Manifeście” , że istnienie i funk
cjonowanie biblioteki publicznej je s t  przedm iotem  od
powiedzialności władz lokalnych i krajowych. Musi być  
oparte o specjalistyczne rozwiązania prawne, finansowa
ne ze środków władz lokalnych. Biblioteka publiczna 
należy  do kluczow ych  e lem en tów  d ługoterm inow ej 
strategii działania w sektorze kultury, udostępniania 
informacji i edukacji.

Nie trzeba być znawcą bibliotek publicznych, żeby stwier
dzić, że żadna biblioteka publiczna, niezależnie jak duża 
i jak dobrze finansowana, nie może samodzielnie odpowie
dzieć na wszystkie potrzeby użytkowników. Współpraca 
partnerska dwu- i wielostronna z innymi bibliotekami i orga
nizacjami w zakresie udostępniania zasobów informacyj
nych pozwala spełnić potrzeby informacyjne tychże, dzięki 
znacznemu rozszerzeniu oferty dostępnych źródeł. Aby 
uzasadnić ten pogląd, kilkakrotnie wskazywałem na 
ogromne zaniedbania w dziedzinie wypożyczeń międzybi
bliotecznych.

W  naszym bibliotekarstwie coraz bardziej pogłębia się 
autarkia. Biblioteka gminna, która najsłabiej jest zaopatrzo
na w zbiory, ma niedostatki kadrowe, pracuje w izolacji od 
biblioteki powiatowej (jeśli taka istnieje) i od wojewódzkiej. 
Samowystarczalność, przy ogólnej biedzie bibliotecznej, 
odbija się negatywnie na czytelnictwie.



Po przedstawieniu wybranych porównań opisowych po
między bibliotekami polskimi i zagranicznymi, przejdźmy 
do tych standardów, które dadzą się wyrazić w liczbach. 
Obowiązujące standardy dotyczące zbiorów bibliotecznych 
przedstawiają się następująco:

-  wielkość istniejącej kolekcji książek powinna się mieś
cić między 1,5 do 2,5 książek na jednego mieszkańca,

-  minimalna wielkość zbioru w najmniejszej placówce 
bibliotecznej nie powinna być mniejsza niż 2500 książek;

-  w bibliotekach najmniejszych materiały dla dzieci, li
teratura dla dorosłych i teksty nieliterackie dla dorosłych 
mogą występować w równych częściach. W  większych -  
procentowy udział tytułów niebeletrystycznych powinien 
wykazywać tendencję zwyżkową.

W  sytuacji idealnej nowa biblioteka powinna posiadać 
zbiór podstawowy o wielkości minimalnej: 1 książka na jed
nego mieszkańca.

Tam, gdzie wskaźnik ten nie może być zrealizowany, 
należy wdrożyć umiarkowany plan rozwoju zbiorów, co 
pozwoli na osiągnięcie wielkości minimalnych w ciągu trzech 
lat.

Umiarkowanym celem pracy biblioteki w fazie rozwoju 
jest rozbudowanie zbiorów w ciągu trzech lat do wskaźnika 
2 książki na jednego mieszkańca.

Wskaźnik uzupełniania zbiorów powinny kształtować się 
następująco^:

Wielkość populacji Książki na 1000 
mieszkańców w roku

Poniżej 25 tys. 250

25-50 tys. 225

Powyżej 50 tys. 200

Ważne dla bibliotekarzy są normy zatrudnienia w bi
bliotekach. Przedstawiają się one następująco®:

’ Działalność bibliotek publicznych ... s. 72. 
 ̂Tamże, s. 80.



• jeden pracownik na pełnym etacie na 2500 mieszkań
ców,

• jedną trzecią personelu (z wyłączeniem personelu pomoc
niczego) powinni stanowić bibliotekarze wykwalifikowani.
Podkreślić należy, że w krajach Europy Zachodniej bi

bliotekarze wykwalifikowani posiadają wykształcenie ma
gisterskie lub doktorskie w zakresie bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej.

Na koniec uwaga praktyczna dla organizatorów kształ
cenia i doskonalenia bibliotekarzy: otóż zaleca się, aby na 
cele szkoleniowe przeznaczyć około 0,5-1% całego budżetu 
biblioteki.

Nasza ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. postanawia je 
dynie, że organizator zapewnia dokształcanie zawodowe 
pracowników bibliotek. Nie muszę przekonywać, że to za 
mało i brzmi bardziej postulatywnie i mało konkretnie.

Inne standardy dotyczące bibliotek odnoszą się do sta
nu komputeryzacji i powierzchni na lokale biblioteczne, i tak 
przewiduje się: 1 stanowisko dostępu do komputera na 5000 
mieszkańców, natomiast minimalna powierzchnia lokalowa 
na samodzielną bibliotekę powinna posiadać 350 m ,̂ a filii 
240 m  ̂ plus 14 m  ̂na każde dodatkowe 1000 wol. powyżej 
3000 wol.

Dokonane przeze mnie porównanie europejskich stan
dardów bibliotecznych z polską rzeczywistością przedstawia 
się dość pesymistycznie. Nie może jednak ta sytuacja skła
niać nas do odchodzenia od tych standardów, przeciwnie, 
pomimo istniejących trudności powinniśmy się do nich 
zbliżać, bo inaczej działalność bibliotek publicznych będzie 
miała charakter anachroniczny.



Jan W ołosz

EFEKTYWNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W  SPOŁECZEŃSTWIE 

INFORMACYJNYM

Obecnie, gdy analizujemy skutki zmian w bibliote
karstwie publicznym po 1989 г., sens mówienia o przy
szłości bibliotek publicznych może budzić uzasadnione 
wątpliwości ̂

\%^daje się jednak, że nie mamy wyboru i musimy mó
wić o tym, i to znacznie głośniej i dobitniej niż obecnie, 
aby opinia publiczna i społeczności lokalne wiedziały do 
czego zmierzają obecne zmiany w bibliotekarstwie pu
blicznym i w jakiej jest to opozycji do realiów i wizji współ
czesnej biblioteki publicznej w krajach cywilizowanych, 
w krajach Unii Europejskiej, w której niedługo przyjdzie 
nam funkcjonować. Ponadto musimy mieć jasność, czego 
chcemy chcieć i jak tę naszą wizję mamy kreślić i szukać 
dla niej sprzymierzeńców i w samorządzie i w naszym 
otoczeniu. M oje wystąpienie jest próbą przybliżenia ta
kiej wizji.

Niech nas nie mylą sugestie administracji centralnej, że 
sprawy bibliotekarstwa publicznego to sprawa samorządów. 
Przy obecnej centralizacji decyzji finansowych w państwie.

‘ Takie, jak m. in. likwidacja 1464 placówek bibliotecznych, połącze
nie ok. 1000 innych z domami kultury i innymi instytucjami, likwidacja 
punktów bibliotecznych, spadek zakupu nowych książek z ok. 18 wol. 
na 100 mieszkańców przed kilkunastu laty do 5,4 wol. na 100 miesz
kańców w 2002 г.; osłabienie więzi w ramach sieci wskutek zmniejszenia 
liczby bibliotek wojewódzkich (po reformie administracyjnej) i niemra
wo tworzonych bibliotek powiatowych, różnicowanie się modeli funk
cjonalnych i organizacyjnych bibliotek wojewódzkich i powiatowych 
połączone z pogarszaniem się warunków opieki nad bibliotekami na 
obszarach poszczególnych województw i powiatów -  a tę litanię niekorzyst
nych zjawisk można wydłużać



samorządy dzielą tylko to, co otrzymują, a tego starcza na 
niewiele. Za zasady i reguły obowiązujące w systemie finan
sowym państwa odpowiada zawsze dominujący układ po
lityczny w państwie, który decyzjami parlamentu i rządu 
ustala warunki funkcjonowania wszystkicłi dziedzin życia 
społeczno-gospodarczego. Te warunki ustalane dla biblio
tek owocują skutkami sygnalizowanymi przeze mnie na 
wstępie.

Mimo wszystko spróbujmy mówić o efektywnych biblio
tekach przyszłości -  ale nie w całkowitym oderwaniu od 
rzecz3Twistości i obecnych uwarunkowań, które długo jeszcze 
będą negatywnie ważyły na sytuacji bibliotek w następ
nych latach.

Abstrahując od realiów można byłoby moje wystąpienie 
rozpocząć od zacytowania prof. Włodzisława Ducha z Uni- 
wersj^etu Mikołaja Kopernika, który w listopadzie 2001 r. 
na ogólnokrajowej konferencji bibliotekarzy w Toruniu przed
stawił opinię, że biblioteki jako takie przestaną istnieć 
w 2020 r., a czytanie książek zastąpią do tej pory chipy 
wszczepione bezpośrednio do mózgu ludzkiego, za pośredni
ctwem których wiedza będzie przekazj^vana poszczególnym 
osobnikom. Prof. Duch sformułował swoją tezę i wnioski, 
analizując niesłychanie s^bki proces rozwoju nowych tech
nologii informatycznych i komunikacyjnych i przewidując, 
na zasadzie ekstrapolacji dotychczasowych dokonań w tym 
obszarze, zastosowanie nowych odkryć naukowych w prak
tyce życia codziennego we wszystkich dziedzinach, także 
w bibliotekarstwie.

Z przytoczonej opinii W. Ducha wysnuć można jeszcze 
jeden wniosek, a mianowicie, że nie można byłoby mówić 
o bibliotekach w perspektywie całego X X I wieku, ponie
waż niektóre przewidjrwania związane z zastosowaniem no
wych technologii zostaną urzeczywistnione i zaważą w spo
sób dziś mało wyobrażalny na tym, co dziś nazywamy 
działalnością biblioteczną i informacyjną. Wystarczy wziąć 
pod uwagę, że komputer wyprodukowany 4-5 lat temu jest 
obecnie sprzętem przestarzałym, często niezdatnym do wy
korzystania w poszukiwaniu informacji w sieci, a oprogra
mowanie biblioteczne musi być po 7-8 latach wymieniane 
także, jeśli chce się utrzymać efektywność bibliotecznego 
systemu zautomatyzowanego na przyzwoitym poziomie.



Wizja biblioteki na lata pięćdziesiąte obecnego wieku jest, 
przy obecnym postępie badań i odkryć naukowych, nie
słychanie ryzykowna i właściwie niewykonalna dla każde
go, kto chciałby podjąć się jej opisania. Wystarczy uwzględ
nić to, co wydarzyło się w ostatnich dekadach, a mianowicie 
pojawienie się w zbiorach bibliotecznych nowych nośników 
informacji, takich jak; materiały audiowizualne, kompute
rowe bazy danych, CD-ROM , dostępne w Internecie zdi- 
gitalizowane materiały biblioteczne czy książki elektronicz
ne, które ponoć będziem y mieli niedługo do użytku 
osobistego, napełniając je  tekstami dowolnie przez nas wy
bieranymi z zasobów bibliotecznych.

Mówiąc o efektywnych bibliotekach przyszłości, musimy 
uwzględniać także to, co dziś ma już miejsce w praktyce 
bibliotecznej, a mianowicie korzystanie z biblioteki bez 
potrzeby przychodzenia do niej. Tak samo jak praca zawo
dowa bez wychodzenia z domu, wykonywana etatowo na 
komputerze domowym dla firmy odległej o kilkaset i więcej 
kilometrów od naszego domu. Chodzi o dostępność do 
materiałów bibliotecznych. Jeszcze niedawno nowością 
w bibliotekach było zastosowanie technik reprograficznych, 
mikrofilmowych lub mikrofiszowych do zwielokrotniania 
egzemplarzy tego samego tekstu. Z usług można było sko
rzystać, przychodząc do biblioteki osobiście lub przysyłając 
umyślnego po odbiór kopii. Dziś, mając komputer domowy 
w sieci, można zamawiać i otrzymywać interesujące nas 
materiały bezpośrednio na to urządzenie domowe, bez po
trzeby wychodzenia z domu. Oczywiście, to niekiedy kosz
tuje, ale jest realne.

Wszystkie te odkrycia i ich praktyczne zastosowanie spra
wiły, że biblioteki wzbogacone o nowe narzędzia mogły 
rozwijać i wzbogacać zakres usług oferowanych użytkowni
kom oraz rezygnować z przestarzałych i mało efektywnych 
metod i narzędzi pracy, uzyskując wzrost efektywności 
podejmowanych działań, a niekiedy także obniżkę ich kosz
tów. Na tym tle kąpani w gorącej wodzie bibliotekarze 
kreowali mity, które zaczęły rządzić ich wyobraźnią i postę
powaniem. Za przejaw takiego mitu uważam rugowanie 
nazwy „biblioteka” z nazwy instytucji, którą od starożytności 
nazywaliśmy biblioteką. Dziś w wielu uczelniach euro
pejskich nie używa się nazwy „biblioteka” dla jednostki or



ganizacyjnej powołanej do realizacji zadań biblioteczno-in- 
formacyjnych, lecz zamienniki takie, jak ośrodek informa
cji, mediateka, mediacentra czy centra wyszukiwania in
formacji. Co ciekawsze, szkoły bibliotekarskie także 
zmieniają nazwy, rezygnując z określeń mających związek 
z bibliotekarstwem i nadając absolwentom tytuły zawodo
we specjalistów od informacji, bez użycia określenia „bi
bliotekarz” . Tłumaczy się to wziętością na rynku pracy ab
solwentów legitymujących się dyplomami specjalistów od 
usług informacyjnych, specjalistów poszukiwanych w no
woczesnych firmach i korporacjach naukowo-badawczych 
i wytwarzających dobra materialne z wykorzystaniem naj
nowszych technologii. W  naszym kraju pierwszą taką pró
bą na Uniwersytecie Warszawskim była zmiana nazwy 
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na 
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych.

Z mojego dotychczasowego wjrwodu wynika, że można 
pójść różnymi tropami w mówieniu o efektywności biblio
tek. Najłatwiej pozwala popuścić wodze fantazji i poszybo
wać w kierunku nowej wizji biblioteki przyszłości trop za
stosowania nowych technologii. Jeśli jednak pamiętamy, 
że obecnie tylko w niektórych naszych bibliotekach publicz
nych mamy najczęściej pojedyncze komputery lub lokalne 
sieci komputerowe, zwykle słabo rozwinięte (szacuje się, 
że obecnie w ok. 7-8% bibliotek są komputery, a w biblio
tekach gminnych ten odsetek nie przekracza dwóch pro
cent), a dostępem do Internetu szczyci się mniej niż 3% 
bibliotek -  to podążanie tym tropem, chociaż może być dla 
niektórych frapujące, znajduje słabe uzasadnienie. Dlate
go proponuję inny trop, trop funkcji i zadań nowoczesnej 
biblioteki publicznej w społeczeństwie informacyjnym, które 
będą stanowić dla nas wszystkich wyzwanie w latach naj
bliższych i których wizja jest bardzo realna, bo znajduje 
odpowiedniki w bibliotekach zagranicznych, a częściowo 
także polskich.

Realność tej wizji zależeć będzie w dużej mierze od tego, 
czy w naszym kraju, tak jak na kontynencie północnoame
rykańskim, biblioteki publiczne staną się atrybut 
mokracji, czyli instytucjami zapewniającymi społe 
lokalnym wyczerpującą informację o wszystkicH^ażnych 
dla tej społeczności sprawach. Biblioteki ze swe^=ij t̂jgjry są



demokratyczne. Na półkach bibliotecznych znajdujemy 
dzieła ze wszystkich kultur dawnych i współczesnych, po
glądy wszystkich orientacji. W  Stanach Zjednoczonych za
kłada się, że biblioteka publiczna powinna gwarantować 
każdemu obywatelowi dostęp do informacji, także o spra
wach lokalnych i szerszego otoczenia, by mógł on wyrobić 
sobie pogląd i opinie na ich temat i uczestniczyć w demo
kratycznym decydowaniu o przyjmowanych rozwiązaniach. 
Stąd przekonanie, że tylko dobrze poinformowany obywa
tel może dobrze funkcjonować w demokratycznym społe
czeństwie. Stąd wysoka pozycja amerykańskich bibliotek 
publicznych w hierarchii instytucji demokratycznych i ame
rykański mit o ich szczególnej roli w społeczeństwie demo
kratycznym. Dotychczas ten mit nie sprawdza się w Polsce, 
choć w krajach europejskich łatwo można go zidentyfiko
wać, zwłaszcza w krajach skandynawskich i anglosaskich.

W  Polsce mówienie o roli biblioteki publicznej w umac
nianiu demokracji budzi często ironiczny uśmiech. Realia 
życia społeczno-politycznego bowiem zbyt często dają pod
stawę obserwatorom do wyrażania wątpliwości, czy jesteś
my społeczeństwem demokratycznym, skoro w tak dużym 
stopniu nie uczestniczymy w wyborach, unikamy zaangażo
wania w sprawy otoczenia i własnego środowiska, oczeku
jem y załatwienia spraw przez innych -  onych, na których 
wolimy narzekać niż ich kontrolować przez udział w wybo
rach i akt3^vność w organizacjach społeczno-zawodowych 
i politycznych, tak masowych, tak organizujących społe
czeństwo -  ale w innych krajach -  nie w Polsce. Nasza 
bierność jest łaskawa dla polityków, którzy dzięki niej po
czynają sobie dość swobodnie w przekonaniu, że odstęp
stwo od zasad demokracji niczym im nie grozi, że nie muszą 
się z niczego tłumaczyć przed współobywatelami, że ważne 
dla danej społeczności informacje mogą utajniać.

W  takiej sytuacji bibliotekę publiczną trudno postrze
gać i traktować jako instytucję o fundamentalnym znacze
niu dla demokracji. Opinia publiczna jest słaba, rzadko 
wypowiada się w sprawie bibliotek i broni je, ich stan wię
cej zależy od urzędników niż od społeczności lokalnej.

Mamy jednak mówić o efektywnej bibliotece publicznej 
w społeczeństwie informacyjnym, a społeczeństwo infor
macyjne to społeczeństwo demokratyczne. Trudno sobie



wyobrazić funkcjonowanie naszego kraju w Unii Europej
skiej bez silnych organizacji pozarządowych, bez wyższego 
stopnia zorganizowania się społeczeństwa, bez wyrugowa
nia postaw i zachowań wrogich demokracji. Musimy więc 
zakładać korzystne zmiany społeczno-gospodarcze i poli
tyczne w naszym kraju, które pozwolą nie tylko mówić
0 społeczeństwie informacyjnym -  jak dzieje się to dotych
czas, nawet w kręgach administracji rządowej odpowiedzial
nych za wypełnienie treścią uchwały sejmowej o społeczeń
stwie informacyjnym -  ale i podejm ować konkretne 
działania w tym kierunku.

Zwiększanie efektywności bibliotek publicznych jest nie
wątpliwie ważnym działaniem w tym kierunku. Zasadni
cze znaczenie dla podniesienia efekt3rwności działania tych 
instytucji ma koncepcja ich funkcji i zadań. Akurat w tym 
zakresie nie musimy wyważać otwartych drzwi, ale wyko
rzystać bogatą literaturę światową na ten temat, a przede 
wszystkim M anifest bibliotek publicznych UNESCO
1 IFLA, opublikowane ostatnio przez Stowarzyszenie Biblio
tekarzy Polskich -  najnowsze standardy IFLA dla biblio
tek publicznych, wyniki badań, programy rozwoju oraz 
inicjatywy podejmowane w krajach Unii E uropejskiejK lu
czowe przesłanie misji biblioteki publicznej, odpowiadające 
potrzebom współczesnego społeczeństwa, ujęte jest w defi
nicji, w której zapisano, że biblioteka publiczna je s t  orga
nizacją ustanowioną, utrzymywaną i finansowaną przez  
społeczność za pośrednictwem  władz lokalnych, regio
nalnych, narodowych lub przez inną formę organizacji 
społecznych; zapewnia dostęp do wiedzy, informacji i wy
tworów myśli ludzkiej poprzez szeroką gam ę zasobów  
oraz usług i je s t  jednocześnie dostępna dla wszystkich  
członków społeczności bez względu na rasę, narodowość, 
wiek, płeć, religie, język , stan zdrowia (np. niepełno
sprawność), status ekonom iczny czy  pracowniczy i p o 
siadane wykształcenie.

Przywołane wcześniej dokumenty prezentują i zalecają 
bogaty model funkcji i zadań biblioteki publicznej, obej
mujący zarówno tradycyjne zadania wypożyczania i udo-

 ̂Działalność bibliotek publicznych. Standardy IFLA dla bibliotek 
publicznych. Warszawa; Wydaw. SBP 2002.



stępniania zbiorów użytkownikom, jak i pełnienie roli lo
kalnego centrum kultury, ośrodka informacji, w tym lokal
nej i specjalnej, instytucji ustawicznego kształcenia oraz 
uczenia nowoczesnych technik informacyjnych, a więc ucze
nia posługiwania się, m. in. komputerem.

Jako lokalne centrum kultury biblioteka publiczna ma 
m. in.:

-  okazywać pomoc organizacyjną i merytoryczną dla lo
kalnych inicjatjrw i przedsięwzięć kulturalnych (grup zain
teresowań, organizacji społeczno-kulturalnych, zespołom 
doraźnych inicjatyw itp.), także w postaci udostępniania 
na cele społeczno-kulturalne posiadane pomieszczenia i ich 
wyposażenie,

-  zapewnić informację społeczno-kulturalną,
-  promować swój region,
-  wzbogacać formy usług i uczestniczyć w organizacji 

życia kulturalnego społeczności lokalnej.
Jako ośrodek informacji biblioteka publiczna m. in.:
-  udostępnia dokumenty informujące o działalności władz 

lokalnych,
-  rozwija usługi z zakresu informacji biznesowej dla ma

łych i średnich przedsiębiorstw,
-  służy informacją o przepisach prawnych, wolnych miej

scach pracy i innych sprawach ważnych dla użytkowników 
(np. informacja dotycząca podatków, turystyczna czy re
kreacyjna),

-  zapewnia dostęp do Internetu i wydruki dokumentów 
elektronicznych,

-  publikuje dokumenty elektroniczne w sieci.
Jako instytucja ustawicznego kształcenia oraz uczenia 

technik informacyjnych biblioteka:
-  zapewnia użytkownikom z potrzebami edukacyjnymi 

dostęp do materiałów własnych lub innych bibliotek oraz 
do informacji,

-  organizuje dostęp i poznanie sprzętu, oprogramowa
nia komputerowego oraz baz danych,

-  zapewnia dostęp i wyszukiwanie informacji w sieciach 
komputerowych,

-  zapewnia informacje o produktach informatycznych.



Zarysowana schematycznie koncepcja funkcji i zadań 
współczesnej biblioteki publicznej, aby spełnić wymóg prak
tycznej efektywności, zawsze wymaga dostosowania do lo
kalnej sytuacji i potrzeb. Jest też oczywiste, że wymóg 
efektywności może być spełniony jedynie wówczas, gdy bib
lioteka będzie dysponowała odpowiednimi siłami i środkami 
i gdy będzie ona wspomagana przez inne biblioteki w ra- 
macłi sieci. Godzi się w tym miejscu przypomnieć starą 
maksymę, że żadna biblioteka, nawet największa, nie jest 
w stanie zaspokoić potrzeb swoich użytkowników wyłącz
nie swoimi zbiorami i usługami.

Jakie więc siły i środki są potrzebne, by biblioteka m o
gła spełnić wymóg efektywności w warunkach społeczeń
stwa informacyjnego, którym w świetle uchwały sejmowej 
mamy stać się niebawem. Otóż odpowiedź na to pytanie 
znajdujemy w standardach, jakie są opracowywane i zale
cane do stosowania nie tylko w różnych krajach, ale i przez 
organizacje międzynarodowe, a przede wszystkim przez 
IFLA.

Przede wszystkim niezbędne są pomieszczenia. Biblio
teka bibliotece nierówna, co zależy od wielkości obsługi
wanej populacji, pełnionych funkcji, oferty usług, groma
dzonych zbiorów, liczebności zatrudnionego personelu, 
wyposażenia...

Przyjmuje się, że minimalna powierzchnia biblioteki 
nie może być mniejsza niż 350 m ,̂ a filii multimedialnej 
230 m ,̂ przy czym zaleca się uwzględnienie 0,56 m  ̂ na 
jednego mieszkańca, 1 m  ̂ na każde llO w ol. księgozbioru, 
2,8 m  ̂na jedno miejsce robocze dla użytkownika i 16,3 m  ̂
na jednego pracownika.

Zbiory to wszystkie rodzaje dokumentów tradycyjnych 
i na nowych nośnikach. Powinny przypadać co najmniej 2 
książki na głowę mieszkańca. Zbiory powinny być, oczy
wiście, odnawiane i zawierać jedynie aktualne materiały 
biblioteczne, co jest możliwe, jeśli coroczna selekcja pro
wadzić będzie do wymiany księgozbioru co 10 lat. Biblio
teka publiczna nie jest biblioteką narodową i nie powinna 
przechowywać w swoich zbiorach materiałów zdezaktualizo
wanych, zbędnych, nie wykorzystywanych przez użytkow
ników i stale przyczyniających się do wzrostu ilościowego 
zbiorów. Przechowywanie takich materiałów jest kosztowne.



Amerykanie obliczyli, że u nich roczny koszt przechowy
wanej książki wynosi ok. 30 dolarów. Gdyby tak u nas ktoś 
policzył, z pewnością zdumiałoby go nasze marnotrawstwo. 
Kluczową sprawą są nowe nabytki. 20-25 nowych ksią
żek na 100 mieszkańców to wskaźnik zalecany w wielu 
krajach, przy czym wyższy jego poziom powinien być sto
sowany w mniejszych skupiskach osadniczych, a niższy -  
na obszarach wielkomiejskich. Z pewnością jedną z miar 
pozostawania w tyle za bibliotekarstwem efektywnym na 
świecie jest różnica w zakupach nowych nabytków w Pol
sce i krajach cywilizacyjnie rozwiniętych.

Samo się nic nie chce zrobić. Dlatego potrzebni są do 
pracy ludzie. Zaleca się stosowanie przelicznika od 2000 
do 2500 mieszkańców na 1 etat pracownika bibliotecz
nego, przy czym 1/3 zatrudnionych to powinni być wykwa
lifikowani (z wyższym wykształceniem zawodowym) biblio
tekarze. Wskaźnik 2000 stosowany jest głównie w bogatych 
krajach zachodnich.

Nie ma efektj^vnej obsługi użytkowników bez kompute
rów. Komputeryzacja, zwłaszcza w naszych warunkach, 
bywa różna. Jeśli już spotykamy komputery, to nie zawsze 
są one dostępne dla czytelników i nie zawsze można dzięki 
nim korzystać z Internetu. Otóż wskaźnikiem zalecanym 
nie jest określona liczba komputerów w bibliotece, lecz licz
ba dostępnych dla użytkowników roboczych stanowisk kom
puterowych, oczywiście, podłączonych do sieci. Zaleca się, 
aby 1 stanowisko robocze przypadało na 1000 mieszkańców 
obsługiwanej populacji.

Zasygnalizowane wskaźniki nie wyczerpują listy wszyst
kich zalecanych standardów ilościowych dla bibliotek pu
blicznych, ale stanowią -  moim zdaniem -  ich najważniej
szy wybór.

Wyposażenie biblioteki w siły i środki odpowiadające 
wymienionym wskaźnikom nie wyczerpuje zagadnienia efe
ktywnej biblioteki publicznej. Należy tu jeszcze uwzględnić 
wzmocnienie jej działań przez współpracę w ramach sieci 
bibliotecznej. Dzięki takiej współpracy możliwe jest m. in. 
pozyskiwanie dodatkowych publikacji i innych źródeł infor
macji potrzebnych użytkownikom z lokalnego środowiska, 
których biblioteka nie ma we własnych zbiorach, na przy



kład w drodze wypożyczania międzybibliotecznego czy ko
rzystania z baz danych innych bibliotek, dalej pozyskiwa
nie gotowych opisów nabywanych materiałów bibliotecz
nych, korzystanie z walorów kumulacji niektórych prac 
w jednym miejscu dla obniżania kosztów i podniesienia ja
kości wykonania. Szkolenia, bibliografie regionalne, gro
madzenie informacji w bazach danych, organizacja wielu 
rodzajów imprez, zakupy materiałów bibliotecznych i wy
posażenia bibliotecznego -  to wszystko robi się zwykle le
piej i taniej, jeśli wykonywane jest w zespole współpracują
cych bibliotek.

Naturalnym zespołem takich bibliotek powinna być sieć 
bibliotek publicznych w powiecie z biblioteką powiatową 
jako optymalnym miejscem do uzgadniania współpracy, jej 
organizowania i koordynowania. Niestety, opóźnia się pro
ces tworzenia bibliotek powiatowych w naszym kraju i za
miast polepszać, pogarszają się -  jak wynika z wielu sygna
łów -  ich warunki dochodzenia do poziomu efektywnego 
działania, z wyjątkiem (większości, bo nie wszystkich) by
łych bibliotek wojewódzkich, które obecnie pełnią funkcje 
bibliotek powiatowych.

Sytuację taką może zmienić komputeryzacja bibliotek 
publicznych. W  przyszłości sieć komputerowa przejmie i reali
zować będzie wiele form współpracy i koordynacji w sieci 
powiatowej. Znamienne, że wytyczne IFLA w sprawie orga
nizacji bibliotek publicznych wskazują na potrzebę funkcjo
nowania bibliotek publicznych w systemie obsługującym po
pulacje rzędu ok. 150 tys. mieszkańców. A więc nawet nieco 
większą niż liczą dziś nasze powiaty.

Niewiele bibliotek polskich osiąga wysoki, porównjrwal- 
ny z krajami skandynawskimi czy anglosaskimi -  poziom 
efektywności. Tylko nieliczne biblioteki mogą się pochwa
lić wskaźnikiem 30-40% mieszkańców korzystających z ich 
zbiorów. Na wyspach brytyjskich i w krajach skandynaw
skich odsetek ten jest wyższy i sięga poziomu 40-70% miesz
kańców korzystających z bibliotek publicznych. W  Polsce 
odsetek ten od lat waha się w granicach 18-19%. Z tego 
punktu widzenia można powiedzieć, że efektywność dzia
łania bibliotek w niektórych krajach zachodnich jest wyż
sza trzykrotnie. Ale to dlatego, że ich siły i środki odpowia



dają na ogół sygnalizowanym wcześniej standardom. 
Utwierdza mnie to w słuszności tezy, że również nasze bi
blioteki mogą udostępniać swoje zbiory i usługi trzykrotnie 
większym odsetkom mieszkańcom, albo inaczej -  stać się 
dla nich instjrtucjami atrakcyjnymi i niezbędnymi, jeśli będą 
dysponowały odpowiednio dużymi siłami i środkami. Jeśli 
obecnie biblioteka publiczna w Bochni jest w stanie obsłu
żyć swymi zbiorami i usługami 40%  mieszkańców, to 
odpowiednie zwiększenie i poprawienie jakości zbiorów, 
powierzchni, personelu i wzbogaceniu zakresu usług -  może 
sprawić, iż tak jak w Wielkiej Brytanii -  60-75% miesz
kańców będzie ją  odwiedzać.

Póki co, środki na biblioteki są ograniczane. Budżet na 
cele kulturalne w tym roku został obniżony o ok. 30%. Bi
blioteki to odczuły. Nasiliły się procesy negatywne, o któ
rych wspomniałem na wstępie.

Dla odwrócenia tych niekorzystnych tendencji niezbędne 
jest lepsze zasilanie materialne bibliotek, ich modernizacja -  
w dużej mierze równoznaczna z komputeryzacją -  oraz 
wysokie kwalifikacje bibliotekarzy. To wszystko samo się 
nie pojawi. Kluczem do poprawy stanu efektjrwności dzia
łania bibliotek publicznych w naszym kraju jest dalszy roz
wój i umacnianie procesów demokratycznych, inaczej -  
zwiększający się wpłj^v mieszkańców na decyzje dotyczące 
żywotnych spraw społeczności lokalnych, opowiadanie się 
opinii publicznej za bibliotekami, wręcz żądanie ich lepszego 
wyposażenia i rozwijania działalności oraz walka samych 
bibliotekarzy o dobry wizerunek i poparcie społeczne dla 
starań o dobre biblioteki. Sedno wszystkiego kryje się w cy
towanej wcześniej definicji biblioteki publicznej, a miano
wicie, że jest ona „organizacją ustanowioną, utrzymywaną 
i finansowaną przez społeczność za pośrednictwem władz 
lokalnych, regionalnych, narodowych lub przez inną formę 
organizacji społecznych” . Wynika z tej definicji, że jeśli spo
łeczności nie będzie zależało na edukacji i kulturze, to bi
bliotekę czeka marny los. Na szczęście pęd do kształcenia, 
do wiedzy, do osiągania wysokiego poziomu kwalifikacji jako 
rękojmi lepszych zarobków i lepszego życia jest w naszym 
kraju coraz silniejszy. Skutki tego pędu obserwujemy w na
szych bibliotekach, choć niekiedy się zżymamy, że studen



ci, zwłaszcza zaoczni, w bibliotekach publicznych szukają 
masowo materiałów do swych studiów, sprawdzianów i prac 
dyplomowych. Mimo wszystko -  jest to optymistyczny 
prognostyk na przyszłość, tak dla bibliotekarzy, jak i po
myślnej budowy społeczeństwa informacyjnego.

I na koniec jeszcze jedna uwaga. W  swym wystąpieniu 
mówiłem tylko o niektórych aspektach efektywności biblio
tek publicznych. Oczywiście, nie wyczerpałem tematu, bo 
tego tematu w jednym wystąpieniu wyczerpać nie można. 
Efektywność bowiem zależy od bardzo wielu czynników, 
których siła oddziaływania jest różna. Chcąc głębiej roz
ważyć problem efektywności, musielibyśmy mówić, o czym 
wszyscy wiemy, m. in. o efektywności zarządzania, pozio
mie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy, nowoczesności 
stosowanych form i metod działania, wyposażenia technicz
nego oraz wielu innych zagadnieniach. Generalnie rzecz 
biorąc, wyższa efektywność funkcjonowania każdej insty
tucji związana jest z wiedzą, wysokimi umiejętnościami, 
nowoczesnymi narzędziami i środkami działania.



Ewa Głowacka

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 
BIBLIOTEK WEDŁUG NORMY 

ISO 11620

Na świecie i w Polsce obserwuje się coraz większą dba
łość o zapewnianie wysokiej jakości usług bibliotecznycłi 
oraz starania o podwyższanie efektywności funkcjonowa
nia placówek bibliotecznych. Do zarządzania włącza się 
podejścia związane z zarządzaniem jakością, m. in. zapew
nianie jakości (biblioteki dążą do uzyskania certyfikatu ISO 
serii 9000) oraz TQM . W  związku z tym bardzo ważne 
staje się wypracowanie oraz stosowanie spójnych, jednoli
tych i porownj^valnych wskaźników efektywności działania, 
czyli miar (sposobów badania i obliczania) sprawności funk
cjonowania bibliotek. Na forum międzynarodowym w tym 
zakresie od 1998 r. funkcjonuje norma ISO 11620: Informa
tion and Documentation -  Library Performance Indicators, 
która definiuje wspomniane wskaźniki, niezależnie od typu 
biblioteki. W  naszym kraju norma ta jest w trakcie przygo
towania w polskiej wersji językowej. Lista mierników 
opracowanych w normie wydaje się niekompletna. Warto 
jednak przyjrzeć się im bliżej -  być może staną się one przy
datne w ocenie własnej biblioteki.

Tabela 1
Lista wskaźników efektywności działania bibliotek 

według normy ISO 11620

I. Ogólne
1. Satysfakcja użytkowników ang. 

User Satisfaction

II. Usługi publiczne



2. Procent społeczności docelowej 
objętej usługami ang. Percen
tage of Target Population Rea
ched

3. Koszt w przeliczeniu na użytko
wnika ang. Cost per User

4. Odwiedziny w bibliotece w prze
liczeniu na osobę ang. Library 
Visit per Capita

5. Koszt w przeliczeniu na odwie
dziny w bibliotece ang. Cost per 
Library Visit

in . Dostan-zanie dokumentów

IV. Wyszukiwanie dokumentów

6. Dostępność tytułów ang. Titles 
Availability

7. Dostępność żądanych tytułów 
ang. Required Titles Availability

8. Procent żądanych tytułów w zbio
rach ang. Percentage of Required 
Titles in the Collection

9. Rozszerzona dostępność żąda
nych tytułów ang. Required Ti
tles Extended Availability

10. Wykorzystanie zbiorów na miej
scu w przeliczeniu na osobę ang. 
Inlibrary Use per Capita

11. Stopień wykorzystania doku
mentów ang. Document Use 
Rate

12. Mediana czasu wyszukiwania 
dokumentów w zbiorach o zamk-



iiięlym dostępie ang. Median 
Time of Document Retrieval 
from Closed Stacks

13. Mediana czasu wyszukiwania 
dokumentów w przestrzeni 
z wolnym dostępem ang. Me
dian Time of Document Retrie
val from Open Acess Areas

V. Wypożyczanie dokumentów

14. Obieg zbiorów ang. Collec
tion Turnover

15. Wypożyczenia w przeliczeniu 
na osobę ang. Loans per Ca
pita

16. Dokumenty wypożyczone 
w przeliczeniu na osobę ang. 
Documents on Loan per Ca
pita

17. Koszt wypożyczenia ang. Co
st per Loan

18. Wypożyczenia w przeliczeniu 
na pracownika ang. Loans 
per Employee

VI. Dostarczanie dokumentów ze 
źródeł zewnętrznych

19. Prędkość wypożyczania mię
dzybibliotecznego ang. Spe
ed of Interlibrary Lending

VII. Usługi informacyjne

20. Stopień osiągalności popraw
nych odpowiedzi ang. Cor
rect Answer Fill Rate

VIII. Wyszukiwanie informacji

21. Stopień powodzenia wyszu
kiwania tytułów w katalogu 

s ang. Title Catalogue Search 
■ Success Rate



22. Stopień powodzenia wyszuki
wania rzeczowego w katalogu \ 
ang. Subject Catalogue Search j 
Success Rate I

IX. Udogodnienia

1

i

!
ił

i

23. Dostępność udogodnień ang.
1 Facilities Availability
11
: 24. Stopień wykorzystania udogo

dnień ang. Facilities Use Rate

25. Stopień wykorzystania miejsc 
ang. Seat Occupancy Rate

26. Dostępność systemu zautoma
tyzowanego ang. Automated 
Systems Availability

X . Technologia biblioteczna

A. Nabywanie dokumentów
!  ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 27. Mediana czasu nabywania do

kumentów ang. Median Time 
of Document Acquisition

i  ■
B. Opracowanie dokumentów

28. Mediana czasu opracowania 
dokumentów ang. Median  
Time of Document Processing

C. Katalogowanie

1 29. Koszt skatalogowania tytułu 
ang. Cost per Title Catalogued



I. W S K A Ź N IK I O G O LN E

1. Satysfakcja użytkowników

Wskaźnik może być używany do pomiaru percepcji użyt
kowników w zakresie każdej publicznej usługi biblioteki, 
na przykład: godzin otwarcia, udogodnień w zakresie studio
wania, dostępności dokumentów, wypożyczeń międzybiblio
tecznych, służby informacyjnej, szkolenia użytkowników, 
itd. W  ramach tych samych badań mogą być również 
oceniane różne aspekty poszczególnych usług.

Celem ustalenia wskaźnika projektuje się prosty kwe
stionariusz wymieniający te określone usługi i/lub ich aspek
ty, które będą oceniane. Przy pytaniach zamieszcza się skalę 
pięciopunktową. Następnie ustala się próbkę reprezenta
tywną (losową) użytkowników i prosi się ich o wypełnienie 
kwestionariusza.

Średnia Satysfakcji Użytkownika z każdej usługi, bądź 
jej aspektu, to stosunek sumy wartości wskazanych przez 
użytkowników dla każdej usługi do liczby osób odpowiada
jących na pytania.

II. W S K A Ź N IK I U S Ł U G  P U B L IC ZN Y C H

2. Procent społeczności docelowej objętej usługami

Wskaźnik ten służy do oceny skuteczności biblioteki 
w dotarciu do społeczności docelowej. Społecznością docelo
wą może być populacja obsługiwana przez bibliotekę, spe
cyficzna grupa w obrębie tej populacji, lub jakaś inna grupa, 
którą biblioteka zamierza obsługiwać. Ustalenie wskaźni
ka to określenie procentu społeczności docelowej korzysta
jącej z biblioteki. (Stosunek liczby użytkowników do liczby 
osób w grupie docelowej.) Dla celów tego wskaźnika użyt
kownikiem jest osoba, która odwiedziła bibliotekę lub ko
rzystała z jej usług w inny sposób w ciągu ostatniego roku.

Na odsetek społeczności docelowej korzystającej z bi
blioteki może mieć wpływ wiele czynników, niezależnych



od biblioteki. Oto ich przykiady: struktura demograficzna 
społeczności docelowej, poziom urbanizacji, poziom wy
kształcenia, właściwości obsługiwanych instytucji (np. me
tody nauczania, poziom pomocy finansowej dla studentów), 
przyzwyczajenia związane z zakupami książek, odległości 
terytorialne między bibliotekami i użytkownikami, ogólne 
warunki społeczne, sytuacja ekonomiczna, itd. Wynik po
winien być uzależniony zarówno od aktywnej promocji usług 
biblioteki, jak i od doskonalenia świadczonych usług.

3. Koszt w przeliczeniu na użytkownika

Jest to całość stałych wydatków bieżących biblioteki 
w pełnym roku finansowym podzielona przez liczbę użyt
kowników.

Wskaźnik może być używany do oceny:
-  efektywności kosztów ponoszonych przez bibliotekę 

w różnych odcinkach czasu;
-  efektjrwności kosztów ponoszonych przez bibliotekę 

w lokalnym środowisku w porównaniu z innymi służbami;
-  efektywności kosztów ponoszonych przez bibliotekę 

w porównaniu z innymi bibliotekami tego samego typu.

4. Odwiedziny w bibliotece w  przeliczeniu na osobę

Wskaźnik służy do oceny sukcesu biblioteki w zdobywa
niu użytkowników swoich usług. Ustala się tu ogólną liczbę 
odwiedzin w bibliotece w ciągu całego roku i dzieli się ją  
przez liczbę osób w obsługiwanej populacji. Dla celów tego 
wskaźnika, odwiedziny jest to czynność wejścia do lokalu 
biblioteki z zamiarem skorzystania z jednej ze świadczo
nych przez nią usług.

Metody obliczania liczby odwiedzin:
• UŻ3Ava się bramki lub podobnego urządzenia do automa

tycznego liczenia osób wychodzących bądź wchodzących 
do biblioteki.

• Liczy się osoby wchodzące i wychodzące z biblioteki w cią
gu jednego lub większej liczby próbnych odcinków czasu. 
Liczba i długość okresów jest wybierana przez dysponen



ta wskaźnika. Szacuje się ogólną liczbę odwiedzin dla jed
nego roku przez ekstrapolację, wykorzystując dostępne 
informacje o odchyleniach w ciągu roku.
Dla bibliotek publicznych typowe będzie użycie jednego 
okresu tygodniowego; dla bibliotek akademickich -  dwu, 
bądź większej liczby okresów odzwierciedlających cykl 
działania uczelni.

5. Koszt w  przeliczeniu na odwiedziny w  bibliotece

Wskaźnik służy do oceny kosztu usługi bibliotecznej 
w stosunku do liczby odwiedzin w bibliotece. Jest to całość 
stałych wydatków bieżących biblioteki w pełnym roku finan
sowym, podzielona przez liczbę odwiedzin w bibliotece.

III. D O S T A R C Z A N IE  D O K U M E N T O W

6. D ostępność tytułów

Zadaniem wskaźnika jest ocena, w jakim stopniu tytuły 
posiadane przez bibliotekę są dostępne w momencie zażą
dania ich przez użytkowników. Jest to procent tytułów po
siadanych przez bibliotekę, które są natychmiast dostępne 
dla użytkowników. (Stosunek liczby tytułów dostępnych 
w próbce losowej do liczby tytułów w próbce.)

Dla celów tego wskaźnika dostępność oznacza, że 
egzemplarze poszczególnych tytułów są obecne w bibliotece 
i stoją do dyspozycji użytkowników, zarówno do wypoży
czenia na zewnątrz, jak i do udostępnienia na miejscu.

7. D ostępność żądanych tytułów

Zadaniem wskaźnika jest ocena, w jakim stopniu tytuły 
posiadane przez bibliotekę i zapotrzebowane przez użyt
kowników są dostępne w chwili, gdy są przez nich żądane. 
Oblicza się tu procent tytułów posiadanych przez bibliote
kę i żądanych przez przynajmniej jednego użytkownika.



które są natychmiast dostępne. (Stosunek liczby tytułów 
dostępnych spośród żądanych w próbce do liczby żądanych 
tytułów w próbce.)

8. Procent żądanych tytułów w  zbiorach

Wskaźnik służy do oceny, w jakim stopniu tytuły zapo
trzebowane przez użytkowników są w posiadaniu biblioteki. 
Jest on używany do oceny dopasowania zbiorów do żądań 
użytkowników. Oblicza się tu procent tytułów żądanych 
przez przynajmniej jednego użytkownika, które są już 
w posiadaniu biblioteki. (Stosunek liczby żądanych tytułów 
posiadanych przez bibliotekę w próbce do liczby żądanych 
tytułów w próbce.) Jeśli tytuł opublikowano i zamówiono 
przed badaniem, ale biblioteka go jeszcze nie otrzymała, 
jest liczony jako będący w jej posiadaniu.

9. Rozszerzona dostępność żądanych tytułów

Zadaniem wskaźnika jest ocena, w jakim stopniu tytuły 
zapotrzebowane przez użytkowników są natychmiast do
stępne, bądź mogą być udostępnione w ciągu określonego 
czasu. Oblicza się procent tytułów żądanych przez przynaj
mniej jednego użytkownika, które są dostępne natychmiast 
lub mogą być udostępnione w ciągu określonego czasu.

Wskaźnik może być używany do mierzenia procentu 
żądanych tytułów, które mogą być udostępnione w ciągu 
kolejnych odcinków czasu (np. natychmiast, po 1 tygodniu, 
po 2 tygodniach, p o i miesiącu, po 3 miesiącach itd.).

Liczbę tytułów, które mogą być udostępnione w ciągu 
określonego czasu można ustalać dwojako:
• Obserwuje się tytuły zawarte w próbce przez określony 

czas i rejestruje się, kiedy egzemplarz staje się dostępny.
• Wykorzystuje się zapisy systemu wydawania dokumen

tów i inne odpowiednie zapisy w celu oceny, czy można 
oczekiwać, że tytuły posiadane przez bibliotekę będą 
udostępnione w ciągu określonego czasu. Ocenia się do
stępność tytułów zamawianych drogą wypożyczania mię
dzybibliotecznego, zadając pytanie właściwej bibliotece, 
kiedy, jak sądzi, tytuły te będą dostępne.



Zadanie wskaźnika to ocena poziomu wykorzystania 
materiałów w lokalu biblioteki.

Wskaźnikiem jest liczba dokumentów bibliotecznych 
wykorzystanych w bibliotece w ciągu roku podzielona przez 
liczbę osób z obsługiwanej populacji. Ustala się odcinek 
czasu pobierania próbki. W  ciągu tego okresu prosi się 
użytkowników o nieodkladanie na półki dokumentów wy
korzystanych w bibliotece. Liczy się dokumenty przed po
nownym wstawieniem na półki.

Wykorzystanie zbiorów na miejscu w przeliczeniu na 
osobę to:

A /B x C
D

gdzie:
A -  jest to liczba dokumentów policzonych w badanym odcinku czasu; 
В -  jest to liczba dni otwarcia biblioteki dla użytkowników w badanym 

odcinku czasu;
С -  jest to liczba dni otwarcia biblioteki dla użytkowników w całym 

roku;
D -  jest to liczba osób w obsługiwanej populacji.

Dokumenty wypożyczone na zewnątrz nie są wliczane 
do A.

11. Stopień wykorzystania dokum entów

Wskaźnik ten służy do oceny ogólnego stopnia wykorzy
stania zbiorów przez oszacowanie procentu dokumentów 
będących w użyciu w danym czasie. Wskaźnik może również 
być używany do oceny dopasowania zbiorów do wymagań 
obsługiwanej populacji.

Liczy się procent tytułów posiadanych przez bibliotekę, 
które są w użyciu. (Stosunek liczby wykorzystywanych 
dokumentów w próbce do liczby dokumentów w próbce.) 
Dla celów tego wskaźnika określenie w użyciu oznacza, że 
dokument jest wypożyczony lub wykorzystywany przez 
użytkownika na miejscu.



IV W Y S Z U K IW A N IE  D O K U M E N T O W

12. M ediana czasu wyszukiwania dokum entów
w zbiorach o zam kniętym  dostępie

Wskaźnik służy do oceny efektywności systemu wyszu
kiwania. Liczy się medianę czasu, który upłynął pomiędzy 
zamówieniem dokumentu umieszczonego w zbiorze o zamk
niętym dostępie a momentem udostępnienia go użytkow
nikowi.

Ustala się próbkę reprezentatywną (losową) posiadanych 
przez bibliotekę dokumentów przechowywanych w zbiorach 
o zamkniętym dostępie i zamówionych przez użytkowni
ków. Dla każdego zamówienia rejestruje się datę i czas, 
kiedy zamówienie doręczono oraz czas, kiedy dokument 
był gotowy do odebrania przez użytkownika. Odejmuje się 
czas początkowy od końcowego, wyrażając to w minutach 
lub godzinach, w zależności od potrzeb.

Mediana Czasu Wyszukiwania Dokumentów w Zbiorach 
o Zamkniętym Dostępie jest ustalana przez szeregowanie 
zamówień w porządku wstępującym czasu wyszukiwania. 
Mediana czasu jest to wartość dla zamówienia pośrodku 
listy rankingowej. Jeśli liczba zamówień jest parzysta, me
diana czasu jest średnią arytmetyczną dwóch wartości będą
cych pośrodku listy rankingowej, zaokrąglona do minuty.

13. M ediana czasu wyszukiwania dokum entów
w przestrzeni z w olnym  dostępem

Służy do oceny, czy etykiety wyjaśniające i prawidłowe 
ustawienie na półkach pozwalają na szybki dostęp do doku
mentów. Jest to mediana czasu, który upłynął pomiędzy 
końcem wyszukiwania dokumentu w katalogu a momen
tem znalezienia go na półce.

Ustala się próbkę reprezentatjrwną (losową) posiadanych 
przez bibliotekę tytułów umieszczonych w przestrzeni z wol
nym dostępem. Sprawdza się, czy wszystkie tytuły są do
stępne i na właściwym miejscu na półce. Osoby biorące 
udział w badaniach otrzymują grupę tytułów do szukania.



Zaleca się, aby osobami tymi byli użytkownicy dobrze za
znajomieni z biblioteką. Szukają oni tytułów w katalogu a na
stępnie lokalizują je na półkach. Dla każdego tytułu oblicza 
się liczbę minut, które upłynęły między zakończeniem po
szukiwań w katalogu a znalezieniem dokumentu na półce. 
Szereguje się tytuły według liczby minut, które upłynęły.

Mediana Czasu Wyszukiwania Dokumentów w Prze
strzeni z Wolnym Dostępem jest to liczba minut, które znaj
dują się w środku listy rankingowej.

V. W Y P O Ż Y C Z A N IE  D O K U M E N T O W

14. O bieg zbiorów

Służy do oceny ogólnego stopnia wykorzystania zbiorów 
przeznaczonych do wypożyczania. Wskaźnik może być rów
nież używany do oceny dopasowania zbiorów do wymagań 
obsługiwanej populacji. Jest to ogólna liczba wypożyczeń 
określonych zbiorów w określonym odcinku czasu, zwykle 
w ciągu jednego roku, podzielona przez ogólną liczbę doku
mentów w zbiorze.

Na obieg zbiorów wpływa szereg czynników. Najważniej
sze to:

-  struktura zbiorów w zestawieniu z wymaganiami użyt
kowników; zbiory z dużym udziałem materiałów przestarza
łych lub nieodpowiednich będą charakteryzować się wol
niejszym obiegiem;

-  polityka biblioteki w zakresie oczyszczania zbiorów 
z przestarzałych tytułów lub dodatkowych, niepotrzebnych 
egzemplarzy;

-  liczba egzemplarzy najbardziej pożądanych tytułów;
-  stosunek wykorzystywania na miejscu do wypożyczeń;
-  standardowy okres wypożyczeń w bibliotece, specjalny 

okres wypożyczeń dla tytułów najbardziej rozchwytywa
nych oraz liczba dokumentów dozwolonych do jednocze
snego wypożyczenia;

-  działania promocyjne biblioteki i umiejętności perso
nelu w dziedzinie promocji;

-  łatwość dokonywania prolongat.



Wskaźnik służy do oceny stopnia wykorzystania zbiorów 
bibliotecznych przez obsługiwaną populację. Może być rów
nież używany do oceny jakości zbiorów i zdolności biblioteki 
do ich promocji. Jest to ogólna liczba wypożyczeń w ciągu 
roku podzielona przez liczbę osób w obsługiwanej populacji. 
Wskaźnik skoncentrowany jest na usłudze wypożyczenia.

16. D okum enty w ypożyczone w  przeliczeniu 
na osobę

Wskaźnik również służy do oceny ogólnego stopnia wyko
rzystania zbiorów bibliotecznych przez obsługiwaną popu
lację. Jest to liczba dokumentów wypożyczonych w określo
nym odcinku czasu w ciągu roku, podzielona przez liczbę 
osób w obsługiwanej populacji. Określonym odcinkiem 
czasu może być jeden dzień. Wskaźnik skoncentrowany jest 
na obiegu dokumentów.

17. Koszt w ypożyczenia

Wskaźnik służy do oceny kosztu usług biblioteki w odnie
sieniu do liczby wypożyczeń. Może być używany do po
równań:

-jednostkowego kosztu wypożyczeń dla określonej biblio
teki w danym okresie, z takim samym kosztem w innym 
okresie;

-jednostkowego kosztu wypożyczeń dla określonej biblio
teki, z takim samym kosztem innej biblioteki tego samego 
typu.

Jest to całość stałych wydatków bieżących biblioteki 
w pełnym roku finansowym podzielona przez ogólną liczbę 
wypożyczeń w tym samym czasie. Stałe wydatki bieżące 
są kalkulowane w sposób, jaki jest normalnie wymagany 
tam, gdzie wskaźnik został zastosowany. Zaleca się, aby 
w celu uniknięcia nieporozumień zostało wyraźnie określo
ne to, co zostało uwzględnione w kalkulacji.



Jeśli wskaźnik jest używany do porównań międzynaro
dowych, podatek VAT, podatki od sprzedaży i usług oraz 
inne lokalne podatki nie są włączane do stałych wydatków 
bieżących.

18. W ypożyczenia w przehczeniu na pracownika

Wskaźnik służy do oceny personelu biblioteki w relacji 
do liczby wypożyczeń. Jest to ogólna liczba wypożyczeń 
w okresie całego roku podzielona przez liczbę pracowni
ków w przeliczeniu na pełne etaty, w tym samym okresie.

VI. D O S T A R C Z A N IE  D O K U M E N T O W  
ZE  Ź R Ó D E Ł  Z E W N Ę T R Z N Y C H

19. Prędkość wypożyczania m iędzybibliotecznego

Wskaźnik służy do oceny, czy biblioteka dostarcza użyt
kownikom wydajnej obsługi w zakresie wypożyczeń między
bibliotecznych. Jest to procent żądanych dokumentów nie 
posiadanych przez bibliotekę, które zostały udostępnione 
użytkownikom ze źródeł zewnętrznych w określonym od
cinku czasu (np. 7, 14, 30, 60 dni).

VII. U SŁU G I IN F O R M A C Y JN E

20. Stopień osiągalności poprawnych odpowiedzi

Wskaźnik służy do oceny stopnia, w jakim personel jest 
zdolny sprostać głównemu wymaganiu w stosunku do dobrej 
służby informacyjnej, mianowicie udzielać prawidłowych 
odpowiedzi na zapytania informacyjne. Jest to liczba po
prawnych odpowiedzi na zapytania podzielona przez licz
bę wszystkicłi otrzymanych pytań.

Wśród wielu używanych do obliczania wskaźnika me
tod, najobszerniej stosowany i opisany jest tzw. dyskretny



test. Wymaga on zestawienia reprezentatywnej grupy pytań 
z odpowiedziami. Pytania te są następnie stawiane pra
cownikom służby informacyjnej przez upoważnionych użyt
kowników jako autentyczne, bez powiadamiania pracow
ników, że są sprawdzani. Zaletą tego podejścia jest ocena 
służby informacyjnej w normalnycli warunkacłi.

W  celu otrzymania wiarygodnych wyników:
-  zaleca się aby bardzo starannie dobierać pytania;
-  zaleca się aby wybór upoważnionych użytkowników 

był reprezentatywny dla grupy aktualnych użytkowników 
biblioteki;

-  upoważnieni użytkownicy powinni być właściwie wy
szkoleni, w kierunku zalecanego zachowania się.

Wskaźnik ten skupia się tylko na jednym aspekcie efek
tywności służby informacyjnej. Na wyniki może wpływać 
np. wybór pytań, komunikatjrwność personelu oraz jakość, 
różnorodność i dostępność wydawnictw informacyjnych 
a także baz danych.

VIIL  W Y S Z U K IW A N IE  IN F O R M A C JI

21. Stopień pow odzenia wyszukiwania tytułów 
w  katalogu

Służy do oceny powodzenia biblioteki w informowaniu 
użytkowników, gdzie i jak znaleźć tytuł w katalogach. 
Wskaźnik to procent zakończonych sukcesem poszukiwań 
przez użytkowników tytułów znajdujących się w katalogu. 
(Stosunek liczby tytułów odnalezionych przez użytkowni
ków w katalogu do liczby tytułów szukanych przez użyt
kowników, które obecnie znajdują się w katalogu.)

Użytkownicy, którzy szukają w katalog^ jednego bądź 
większej liczby tytułów proszeni są o wypełnienie formularza 
dostarczającego:

-  skróconych danych bibliograficznych tytułu (tytułach);
-  informacji o znalezieniu bądź nie tytułu (tytułów) w ka

talogu;
-  informacji o statusie użytkownika (fakultatywnie).



Tytuły, których me odnaleziono, są sprawdzane przez 
personel biblioteki, aby ocenić czy znajdują się w katalogu.

22. Stopień powodzenia wyszukiwania rzeczowego
w katalogu

Wskaźnik służy do oceny powodzenia biblioteki w dopa
sowaniu się do potrzeb wyszukiwania rzeczowego przez 
użytkowników w katalogach oraz w informowaniu użytkow
ników, gdzie i jak znaleźć literaturę na dany temat. Jest to 
procent tytułów w katalogu odpowiadających tematowi 
poszukiwań użytkownika i przez niego odnalezionych. (Sto
sunek liczby tytułów zgodnych z tematem poszukiwań i od
nalezionych przez użytkownika do liczby tytułów zgodnych 
z tematem poszukiwań użytkownika, które są aktualnie 
zaindeksowane w katalogu.)

Użytkownicy, którzy szukają w katalogu według okreś
lonego tematu, proszeni są o wypełnienie formularza do
starczającego:

-  krótkiego opisu tematu poszukiwań;
-  haseł przedmiotowych i/lub notacji, które przeglądali;
-  haseł przedmiotowych i/lub notacji, pod którymi zna

leźli tytuły uznane przez nich za trafne;
-  informacji o statusie użytkownika (fakultatywnie).

Wyszukiwanie rzeczowe jest następnie powtarzane przez
personel biblioteki celem sprawdzenia, czy hasła przedmio
towe i/lub notacje dostosowane do obszaru poszukiwań zo
stały przejrzane.

IX. U D O G O D N IE N IA  (SPRZĘT, W YPO SA ŻE N IE )

23. D ostępność udogodnień

Wskaźnik służy do oceny, w jakim stopniu określone 
udogodnienia oferowane przez bibliotekę są obecnie do
stępne dla użytkowników. Oblicza się procent udogodnień 
dostępnych w okresie badań.



24. Stopień wykorzystania udogodnień

Służy do oceny stopnia wykorzystania określonych udo
godnień oferowanych przez bibliotekę. Oblicza się procent 
udogodnień będących w użytkowaniu w czasie badań.

25. Stopień wykorzystania miejsc

Jest to procent zajętych miejsc w czasie badań. Miejsca 
zarezerwowane wyłącznie do użytku personelu nie są 
uwzględniane.

26. D ostępność systemu zautom atyzowanego

Oblicza się procent czasu, w którym system jest dostęp
ny dla użytkowników i pracuje w określonym standardzie 
funkcjonalności, w porównaniu z planowymi godzinami 
dostępności w określonym odcinku czasu. Użytkownik tego 
wskaźnika będzie musiał przyjąć określone kryteria zado
walającej funkcjonalności, włączając w to metody pomia
rów i wartości progowe. Zaleca się aby kryteria opierały 
się na wymaganiach biblioteki (użytkowników, jak i perso
nelu bibliotecznego).

X . T E C H N O L O G IA  B IB L IO T E C Z N A

A. Nabywanie dokumentów

27. M ediana czasu nabywania dokum entów

Służy do oceny stopnia efektywności dostawców materia
łów bibliotecznych w zakresie prędkości. Liczy się medianę 
liczby dni pomiędzy datą zamówienia dokumentu a datą 
jego wpływu do biblioteki.



28. M ediana czasu opracowania dokum entów
Służy do oceny, czy różne rodzaje procedur opracowania 

są efektywne pod względem prędkości. Jest to mediana licz
by dni pomiędzy dniem wpływu dokumentu do biblioteki 
a dniem, kiedy jest on dostępny dla użytkownika (ogólnie; 
na półkach).

C. Katalogowanie

29. Koszt skatalogowania tytułu

Zadaniem wskaźnika jest ocena kosztu określonej poli
tyki tworzenia opisów bibliograficznych. Wskaźnikiem jest 
koszt uzyskania opisu dokumentu i jego logicznego oraz spój
nego wprowadzenia do katalogu, podzielony przez liczbę 
skatalogowanych tytułów.

Dla celów tego wskaźnika nazwa katalogowanie odnosi 
się do fizycznego opisu dokumentu. Uwzględnia się tu rów
nież zdobywanie opisów wzorcowych, analizę rzeczową, in
deksowanie i klasyfikację. W  celu uniknięcia nieporozu
mień zaleca się, aby użytkownik wskaźnika dokładnie 
określił, co włącza się do obliczeń.

Użytkownik wskaźnika ustala okres pomiarów. Zaleca 
się aby zbierać dane w ciągu określonego, próbnego odcinka 
czasu.

Koszt Skatalogowania Tytułu liczy się według wzoru:
(A X В + C)/D

gdzie:
A -  jest to ogólna liczba godzin poświęconych w okresie badań na two

rzenie opisów bibliograficznych i opisów wzorcowych oraz na iden
tyfikację i wyszukiwanie importowanych danych bibliograficznych; 

В -  jest to koszt 1 godziny pracy (płace i dodatki socjalne wypłacane 
w okresie badań podzielone przez przepisowy czas pracy odpowied
niego personelu, umownie uważanego za „obecny”);

С -  jest to koszt nabycia opisów bibliograficznych i innych danych 
potrzebnych do katalogowania w okresie badań;

D -  liczba skatalogowanych tytułów w okresie badań.



Na koszty opisów katalogowych może wpływać wiele 
czynników, np. narodowa centrala bibliograficzna może sto
sować wysoki poziom szczegółowości katalogowania, a mała 
biblioteka może przejmować tylko podstawowe dane. Ocze
kuje się, że koszty będą odzwierciedlać te różnice.

Koszty mogą być szacowane w zestawieniu z jakością 
katalogu, tzn. z jego:

-  efektywnością dla użytkowników;
-  efekt3Avnością dla personelu (kontrola zbiorów i inne 

funkcje wewnętrzne);
-  zgodnością ze standardami wymiany i komunikacji.
Wyniki mogą być również oceniane w porównaniu

z uprzednimi kosztami dla tej samej biblioteki lub w po
równaniu z innymi bibliotekami. Koszty uważane za 
wysokie muszą zostać rozpatrzone w kontekście kluczowych 
zmiennych w organizacji:

-  wydajności zarządzania;
-  kosztu importowanych danych bibliograficznych;
-  względnych proporcji między danymi importowanymi 

a utworzonymi na miejscu;
-  aspektów technicznych, takich jak funkcjonalność opro

gramowania i sprzętu komputerowego;
-  funkcjonalności i dostosowania formatów bibliograficz

nych do pracy wewnętrznej, współpracy i wymiany.
Pozostawiam Państwu do oceny kompletność i funkcjo

nalność przedstawionych wskaźników. Sens pomiarów tego 
rodzaju wydaje się niepodważalny. Ważne jest również sto
sowanie porówn3Avalnych -  a najlepiej -  takich samych 
mierników. Jeśli nie tych, to jakich?



Teresa Szymorowska

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W  ASPEKCIE ZARZĄDZANIA 
MIENIEM I ŹRÓDŁAMI 

INFORMACJI

I. W S T Ę P

Problem efektywności kosztowej polskich bibliotek, aka
demickich po raz pierwszy przedstawiono na konferencji 
omawiającej temat „Wdrażanie nowoczesnych technik za
rządzania w instytucjach non profit na przykładzie nauko
wej biblioteki akademickiej” zorganizowanej we wrześniu 
1998 r. przez Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie.

Autorzy referatu „Wprowadzenie do analizy efektywności 
kosztowej polskich bibliotek akademickich” ' spróbowali 
pokazać bibliotekę jako szczególny rodzaj jednostki pro
dukcyjnej, wytwarzającej specyficzne produkty, a więc pod
legającej prawom mikroekonomicznym.

Jak stwierdzają autorzy cytowanego referatu, oceniając 
działalność instytucji non profit, można to zrobić na dwa 
sposoby:

-  porównując produkt aktualny z maksymalnym, jaki 
można uzyskać przy ustalonych nakładach czynników;

-  porównując faktycznie poniesiony koszt z najmniej
szym, przy którym można uzyskać dany produkt.

' A. Osiewalska, J. Osiewalski: Wprowadzenie do analizy efektyw
ności kosztowej polskich bibliotek akademickich. W: Wdrażanie no
woczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przy
kładzie naukowej biblioteki akademickiej. Kraków 1998 s. 193-207.



Autorzy badań, idąc torem myślenia D.F. Vitaliano opo
wiadają się za drugim sposobem zakładając, że rodzaj i ilość 
produktu są zależne od zapotrzebowania klientów, a więc 
nie podlegają planowemu działaniu.

Przedstawiona metoda badania efektywności kosztowej 
bibliotek z wykorzystaniem metodyki mikroekonomicznej 
wydała się narzędziem tak obiektywnym i wygodnym, że 
w 1998 r. w Toruniu zdecydowano się podjąć próbę obli
czenia efektywności dla sieci bibliotek publicznych miasta 
Torunia.

Wyniki analizy zostały przedstawione w 1999 r. na kon
ferencji w Rzeszowie^ i wzbudziły wiele kontrowersji wyni
kających prawdopodobnie z niezrozumienia istoty tego typu 
badań, których wyniki powinny pomagać w efektywnym 
zarządzaniu finansami instytucji, a nie oceniać jej dokonania 
merytoryczne. Niezależnie jednak od tego, jaki był odbiór 
metodyki badań i osiągniętych wyników, efekt jaki osiąg
nęła Wojewódzka Biblioteka Publiczna -  Książnica Koper- 
nikańska w Toruniu był bardzo obiecujący;

-  zdiagnozowano słabe punkty w zarządzaniu mieniem 
i finansami;

-  udało się znaleźć rozwiązanie niektórych problemów 
organizacyjnych.

Jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania bibliotek 
jest obliczanie efektywności kosztów i ich optymalizacja 
udowodniono jesienią 2000 r. w Kazimierzu Dolnym, na 
konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Poli
techniki Lubelskiej. Spotkanie odbyło się pod hasłem 
„Standaryzacja kosztów w bibliotekach naukowych” . Je
den z wygłoszonych referatów poświęcony był interpretacji 
danych nadesłanych przez 20 bibliotek akademickich^, inne 
omawiały przykłady analiz kosztów w różnych bibliotekach 
szkół wyższych.

 ̂ T. E. Szymorowska: Problematyka analizy efektywności koszto
wej bibliotek publicznych na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu. W: Funkcje ponadlokal- 
ne bibliotek publicznych -  poziom wojewódzki. Materiały z ogólno
polskiej konferencji... Warszawa 1999 s. 78-84.

 ̂J.Osiewalski, A. Osiewalska: Daneprzekrojowo-czasowe w badaniu 
efektywności kosztowej bibliotek akademickich. W: Standaryzacja 
kosztów w bibliotekach naukowych. Kazimierz Dolny 20-22.09.2000. 
Lublin 2000 s. 170-187.



Na razie więc badania prowadzone były w naukowych 
bibliotekach akadem ickich, a ponieważ nie są one 
samodzielnymi organizacjami, trudno jest przełożyć ich 
wyniki na biblioteki publiczne, gdzie alokacja kosztów wy
gląda zupełnie inaczej.

Celem referatu jest przedstawienie działań, jakie zostały 
podjęte w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, których 
wynikiem miało być efektjrwniejsze zarządzanie źródłami 
informacji i mieniem oraz zaprezentowanie bibliotek pu
blicznych Torunia jako sprawnie działającej i dynamicznej 
sieci instytucji niezbędnych dla budowania społeczeństwa 
informacyjnego. Przy okazji okazało się, że analiza efek
tywności kosztowej nie da spodziewanych rezultatów bez 
równoległego udrożnienia systemu zarządzania całą orga
nizacją.

II. B IB L IO T E K A  P U B L IC ZN A  I JEJ O TO C ZE N IE

Generalnym założeniem wszystkich przedsiębiorstw 
funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej jest wy
pracowanie nadwyżki efektu nad nakładem. Aby to osiąg
nąć, wytworzony produkt nie tylko trzeba sprzedać, ale rów
nież obniżyć koszty produkcji i zwiększyć wydajność.

Sieć polskich bibliotek publicznych to prawie 9000 pla
cówek usługowych, które również muszą podporządkować 
się regułom rynkowym, ponieważ co prawda nie generują 
one zysku, ale również tworzą określone, różnorodne pro
dukty dla szerokiej rzeszy użytkowników.

Jacek Wojciechowski podkreślając w swej książce ko
nieczność wprowadzania innowacji do struktur organiza
cyjnych i zarządzania bibliotekami, słusznie zauważa, że 
biblioteki postrzegane są jako instytucje niesłychanie 
konserwatywne i nie można tłumaczyć tego faktu wielo
wiekową tradycją*^. Jeśli zatem przyjmiemy tezę, że biblio
teka to instytucja usługowa, musimy pogodzić się z konse-

 ̂J. Wojciechowski: Organizacja i zarządzania w bibliotekach. War- 
szawa-Kraków 1997 s. 24.



kwencjami takiego myślenia i pożegnać z obrazem biblio
teki -  wypożyczalni i czytelni książek.

Nowoczesna biblioteka powinna realizować społeczne za
mówienia wszystkich mieszkańców i nastawić się na dyna
miczne zmiany w zapotrzebowaniu na usługi; musi być 
w regionie dystrybutorem informacji. Skojarzenie ze sta
cją benzynową jest tu zastosowane celowo, bo tak jak we 
współczesnym świecie nie można sobie wyobrazić codzien
nego życia bez paliw i transportu, tak też nie może być 
rozwoju społecznego bez sprawnej dystrybucji informacji. 
Książnica Kopernikańska w Toruniu w przedstawionym 
w 2001 r. zarządowi województwa kujawsko-pomorskiego 
projekcie automatyzacji bibliotek „Otwieranie świata” , 
misję sieci bibliotek publicznycłi województwa (486 placó
wek) określiła jako:

-  Uczestniczenie w działaniacłi na rzecz demokracji i spo
łeczeństwa obywatelskiego, rozwoju ekonomicznego i spo
łecznego regionu, kształcenia ustawicznego oraz zróżnico
wania kulturowego i językowego.

-  Wspomaganie podnoszenia poziomu wiedzy i rozwoju 
kulturowego społeczeństwa.

Cele sieci bibliotek publicznych to:
-  Wspomaganie informacyjne administracji samorządo

wej w małych ośrodkach.
-  Zapewnienie obywatelom interaktywnego kontaktu 

z urzędem.
-  Wspomaganie funkcji edukacyjnej szkół i placówek za

jęć pozaszkolnych.
-  Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsię

biorstw poprzez wdrożenie przeplj^vu informacji technicz
nej oraz zorganizowanie sieci placówek transferu innowacji;

-  Stworzenie bibliotecznej sieci informacyjnej z central
nym zarządzaniem bazami danych.

-  Rozwój i doskonalenie informacji regionalnej.
-  Umożliwienie chętnym włącznie się do sieci edukacji 

i pracy na odległość.
-  Wdrożenie systemu informacji o rynku pracy oraz włą

czenie się do krajowego systemu informacyjnego o rynkach 
pracy.

-  Usprawnienie lub stworzenie systemu obsługi osób 
niepełnosprawnych.



-  Usprawnienie lub stworzenie systemu dostępu do in
formacji medycznej.

-  Koordynacja i implementacja programu cyfrowego upo
wszechniania obiektów zabytkowych lub szczególnie waż
nych dla kultury i nauki.

-  Realizacja projektów kulturalnych i rozrywkowych.
Tak rozumiana misja i cele biblioteki publicznej poma

gają określić i zidentyfikować cale otoczenie zewnętrzne.
Są to urzędy państwowe i samorządowe, szkoły i pla

cówki oświatowe, studenci i pracownicy naukowi (w tych 
miejscowościach, gdzie są szkoły wyższe lub ich filie), małe 
i średnie przedsiębiorstwa, animatorzy kultury i artyści, 
mieszkańcy danej gminy, powiatu lub województwa z indy
widualnymi zainteresowaniami i potrzebami. Do otoczenia 
zewnętrznego biblioteki publicznej zaliczyć należy również 
organizacje rządowe i pozarządowe oraz ich agendy, jed
nostki kultury, służby zdrowia, dostawców towarów i usług, 
lokalnych parlamentarzystów itp.

Po przeprowadzeniu analizy otoczenia zewnętrznego oka
zuje się, że kontakty każdej biblioteki publicznej są lub 
powinny być bardzo szerokie i różnorodne. Niektóre z wy
mienionych instytucji i osób współpracują na zasadzie 
wymiany usług, inne są użytkownikami lub też usiłują 
niepodzielnie zagospodarować pewne sektory rynku, sta
jąc się konkurentami.

Takimi konkurentami stały się na przykład Centra Infor
macji Europejskiej, które zostały powołane przez Urząd 
Komitetu Integracji Europejskiej w miastach wojewódz
kich i byłych wojewódzkich, a przecież ich obowiązki na 
zasadzie zlecenia można było powierzyć bibliotekom woje
wódzkim i największym gminnym, które mają lub powin
ny mieć odpowiednie źródła informacji oraz umiejętności.

Analiza rynku i sektora, w którym przedsiębiorstwo funk
cjonuje, ma niebagatelny wpływ na kształt strategii i ro
dzaj jego działalności, wiąże się bowiem przede wszystkim 
z odpowiednią do sytuacji alokacją pozyskanych środków 
finansowych. Zgodnie z zasadami działania przedsiębiorstw 
usługowych, także biblioteki powinny tworzyć swoje plany 
działania roczne, kilkuletnie i perspektywiczne. Plan taki 
powinien zawierać;



-  identyfikację własnej instytucji;
-  diagnozę obecnej kondycji oraz możliwości;
-  analizę strategiczną;
-  projektowanie celów i działań;
-  generowanie wariantów;
-  ocenę i wybór wariantów.
Szczególnie istotna dla naszych rozważań jest analiza 

strategiczna, która zwykle zawiera w sobie:
-  analizę finansową dotychczasowej działalności;
-  analizę szans i zagrożeń ze strony otoczenia wewnętrz

nego i zewnętrznego;
-  analizę sektora i rynku;
-  analizę konkurencji;
-  analizę SW OT;
-  analizę produktów, techniki i technologii;
-  analizę systemu zarządzania i struktury organizacyjnej;
-  analizę sytuacji finansowej całego sektora.
Opracowanie strategii Wojewódzkiej Biblioteki Publicz

nej -  Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na lata 2002- 
2010 stało się punktem zwrotnym w działaniach zmierza
jących do udoskonalenia zarządzania biblioteką, którego 
częścią będzie certyfikat ISO 9001^.

Po przeprowadzeniu wielu analiz zgodnie z wymagania
mi normy okazało się, że można dokonać diagnozy słabych 
punktów i zdecydować, jakie środki zaradcze podjąć. Po
nieważ jednym ze słabych punktów organizacji okazała się 
przestarzała, nie przystająca do nowych zadań struktura 
organizacyjna, stało się ocz3rwiste, że dla sprawnego wy
pełniania przyjętych zadań konieczna jest drastyczna zmia
na struktury organizacyjnej i permanentny monitoring 
związany z nowymi działaniami kosztów.

 ̂Systemy zarządzania jakością: wymagania =  Quality management 
system s; requirements. Warszawa PKN, 2001 (Polska Norma/Polski 
Komitet Normalizacyjny; PN-EN ISO 9001).



III. Z A R Z Ą D Z A N I E  
M IE N IE M  I Ź R Ó D Ł A M I IN F O R M A C JI 

W  A S P E K C IE  E F E K T Y W N O Ś C I K O S ZT Ó W

Jedną ze słabych stron zarządzania bibliotekami jest intui
cyjne zarządzanie finansami, przejawiające się niską świado
mością skutków nieefektywności technicznej i alokacyjnej. 
Nie jest znany przykład rozliczania dyrektorów instytucji 
samorządowych (nie tylko instytucji kultury) z efektywności 
wydatkowania przyznawanych dotacji, co może dziwić zwa
żywszy, że są to środki pochodzące z pieniędzy podatni
ków. Roczne budżety bibliotek samorządowych są przyzna
wane na zasadzie z góry ustalonych algorytmów wzrostu, 
bez specjalnego uwzględniania planów rocznych, czy stra
tegicznych. Taka sytuacja nie sprzyja dbałości o pomiary 
efektywności kosztowej i ciągłe monitorowanie procesu 
zarządzania finansami.

Pomiary takie mogą stać się bardzo przydatnym instrumen
tem i punktem wyjścia do decyzji proporcjonalnego zmniej
szania nakładów przy ustalonym poziomie produkcji usług 
i zmiany proporcji nakładów poszczególnych czynników.

Szczególnie pomiar nieefektywności technicznej i aloka
cyjnej może być pomocny przy podejmowaniu strategicz
nych decyzji finansowych.

Nieefektywność techniczna przejawia się w zakupach 
i instalacji bardzo drogich urządzeń bez uprzedniego prze
badania rynku i wykształcenia odpowiedniej kadry do ich 
obsługi.

Przykładem takiej nieefektywności są zakupy stanowisk 
komputerowych z bardzo wyrafinowanym oprogramowa
niem, które służą potem jako maszyny do pisania.

Nieefektywność alokacyjna to niewłaściwe proporcje 
struktury nakładów i relacji cen czynników produkcji, czyli 
zbyt wysokie koszty związane z wytwarzaniem produktu.

Przykładem takiej nieefekt3Avności jest zb3̂  hierarchiczna, 
a więc nieefektywna i kosztowna struktura organizacyjna.

Przygotowując się do certyfikacji ISO 9001, Książnica 
Kopernikańska w Toruniu przygotowała graficzny schemat 
podstawowych procesów zachodzących w bibliotece.



z  wykresów (str. 51 i 52, 53) wynika, że do sprawnego 
funkcjonowania instytucji usługowej, takiej jak biblioteka, 
powinno wystarczyć pięć pionów działania, z którycli każ
dy kumuluje określony procent kosztów ogólnych.

Ponieważ organizację postrzega się tu poprzez pryzmat 
procesów i działań niezbędnych do wytworzenia produktu, 
przeto do obliczenia efektjrwności ciągu procesów można 
zastosować rachunek kosztów działań^. Jest to metoda roz
liczania kosztów pośrednich produktu tworzonego przy zu
życiu różnorodnych zasobów, takich jak koszt materiałów, 
robocizny, energii itd. Pomimo to, że zasoby te są zużywa
ne do wytwarzania i udostępniania (sprzedaży) wyrobów 
i usług, to przyczyną powstawania kosztów są działania.

S. Sojak: Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia. TNOiK, To
ruń 2 0 0 0 .



Dla omówienia efektywności kosztowej zarządzania źró
dłami informacji i mieniem, przydatny może być następu
jący wykres:

KSIĄŻNICĄ
KOPERNIKAŃ-
SKA

NEJ, BIBLIOTECZ
NEJ, RZECZOWEJ 
W FORMIE 
USTNIEJ LUB NA 

NOŚNIKU PAPIERO
WYM ALBO ELEK
TRONICZNYM

GROMADZENIE,
OPRACOWANIE,
PRZECHOWYWANIE

GROMADZENIE 
ZBIORÓW WE- 
LUG USTALEŃ PO
LITYKI ZAKUPÓW 
DOSTOSOWANEJ 
DO POTRZEB 
KLIENTÓW W 
DRODZE KUPNA

OCHRONA 
ZBIORÓW I AKT

WYMIANY, DEPO
ZYTÓW I DARÓW

ZARZĄDZANIE
MIENIEM

OPRACOWANIE 
FORMALNE 
I RZECZOWE 
ZBIORÓW CEN
TRALI
ARCHIWIZACJA 
DOKUMENTÓW 
BIBLIOTECZ
NYCH, MAGA
ZYNOWANIE 
ZBIORÓW I ICH 
KONSERWACJA



ZARZĄDZANIE IN
FRASTRUKTURĄ

INWENTARYZACJA, 
UBYTKOWANIE 
I USTALANIE STANU! 
MAJĄTKOWEGO 
ZBIORÓW

PRZECHOWYWANIE 
I ARCHIWIZACJA 
AKT

ADMINISTROWANIE 
I OCHRONA NIERU
CHOMOŚCI, MAJĄT
KU RUCHOMEGO, 
ŚRODKÓW TRWA
ŁYCH 1 PRZEDMIO
TÓW NIETRWAŁYCH

INWESTYCJE, RE
MONTY, NAPRAWY 
BIEŻĄCE I KON
SERWACJE W YKO
NYWANE WE W ŁA
SNYM ZAKRESIE 
LUB ZLECANE FIR
MOM ZEWNĘTRZ
NYM

ZAOPATRZENIE

ZARZĄDZANIE Z A 
KŁADOWĄ SIECIĄ 
INFORMATYCZNĄ 
I SERWISOWĄ

Sporządzenie kalkulacji według założeń tej właśnie me
tody przebiega w kilku etapach:

-  rozpoznanie istotnych działań występujących w orga
nizacji (wykresy powyżej);

-  określenie jednostki miary wielkości każdego zadania 
(brak wzorców);



-  ustalenie kosztów każdego wyodrębnionego działania;
-  rozliczanie kosztów pośrednich poszczególnych dzia

łań na rodzaje wytwarzanych produktów, a następnie usta
lenie kosztów jednostkowych produktów, co implikuje ob
liczenie:
• stawki kosztów określonych działań;
• liczby jednostek miary danego działania;
• kosztów działań obciążających poszczególne rodzaje pro

duktów jako iloczynu stawki kosztów i miary działania.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, terminem „działanie” 

określa się zbiór powtarzalnych, jednorodnych lub podob
nych zdarzeń i czynności, wykonywanych w celu realizacji 
określonej funkcji i powodujących powstawanie kosztów. 
Obliczamy koszt ogólny funkcjonowania organizacji, w któ
rej do wytworzenia i ewentualnej sprzedaży produktu konie
czne jest podjęcie szeregu różnego rodzaju działań, które 
wymagają zużycia określonych zasobów, a więc generują 
koszty. Koszty te są ponoszone na wytworzenie i sprzedaż 
produktu, a więc na działanie.

Przykładem procesów powodujących powstawanie kosz
tów pośrednich w organizacji jest zaopatrzenie w materiały, 
magazynowanie zasobów i produktów, techniczne przygoto
wanie produkcji, kontrola jakości, obsługa sprzedaży pro
dukcji, projektowanie nowych wyrobów, rachunkowość 
i przetwarzanie danych, a także administracja ogólna 
i zarządzanie.

Wydaje się, że działania związane z zarządzaniem źró
dłami informacji i mieniem generują wyjątkowo wysokie 
koszty pośrednie.

Dla bibliotek najbardziej kłopotliwe jest ustalanie kosz
tów jednostkowych produktów, ponieważ stawki kosztów 
poszczególnych działań nie były nigdy w Polsce obliczane, 
a w każdym razie nie jest znana literatura na ten temat.

Kłopoty są tym większe, że niejednokrotnie trudno jest 
wyraźnie oddzielić działania i procesy związane z zarządza
niem źródłami informacji od procesów zarządzania mieniem.

Wydaje się, że szczególnie magazynowanie źródeł infor
macji i techniczne przygotowanie wyrobu (usługi) jest istot
ne, a zarazem bardzo trudne do obliczenia. Norma ISO 
11620 Wskaźniki efektywności bibliotek będzie być może



pomocna w zdefiniowaniu podstawowych wskaźników zwią
zanych z tradycyjnymi funkcjami bibhoteki, natomiast 
wskaźniki niezbędne dla obliczania efektywności, trzeba 
będzie opracowywać indywidualnie.

Przykładem wysokich kosztów działań są stosowane 
w Polsce nieracjonalne i nieefektywne ekonomicznie me
tody opracowania dokumentów bibliotecznych. Ten sam 
tytuł opracowują indywidualnie (formalnie i rzeczowo) 
wszystkie te biblioteki, które dany dokument nabyły. Brak 
wyraźnych i szybkich postępów przy opracowywaniu kata
logu NUKat powoduje duże straty ekonomiczne, których 
nikt nie liczy.

Rachunek kosztów działań może być metodą komple
mentarną do prezentowanej w Krakowie metody obliczania 
efektywności kosztowej bibliotek, z wykorzystaniem sto
chastycznego modelu granicznego:

C ,= f(Y , w„ K.;b)e dla i =

gdzie:
i -  numer biblioteki
Ci -  obserwowany całkowity koszt działalności i-tej biblioteki w da

nym roku
f(.) -  l<rótkookresowa graniczna funkcja kosztu 
Yi -  wektor produktów dla i-tej biblioteki 
w i -  wektor cen zmiennych czynników produkcji 
Ki -  wektor nakładów czynników stałych
V 1 -  składnik losowy o rozkładzie symetrycznym względem zera 
u i -  składnil< losowy reprezentujący nieefektywność kosztową biblioteki’ .

Analiza efektywności kosztowej według podanego wyżej 
modelu została w Toruniu przeprowadzona 4 lata temu, 
przed reformą administracyjną kraju i przed analizą organi
zacyjną i kadrową biblioteki. Jej konsekwencją był ranking 
13 bibliotek sieci miejskiej Torunia i dyslokacja środków 
na zarządzanie mieniem.

Wydaje się, że następna analiza będzie musiała wziąć 
pod uwagę elementy, których nie uwzględniono poprzed-

^A. Osiewalska, J. Osiewalski: op.cit s. 197-198.



nio. Przede wszystkim Biblioteka rozwinęła działalność in
formacyjną, z położeniem szczególnego akcentu na serwi
sy specjalistyczne takie, jak: informacja europejska oraz 
informacja o rynku zatrudnienia.

Utworzone zostały nowe agendy biblioteczne: Ośrodek 
Edukacji Europejskiej i Regionalne Centrum Edukacji 
Innowacyjnej, buduje się własne źródła informacji, np. bie
żącą bibliografię regionalną na dyskach optycznych.

Od 2000 r. prowadzone jest mikrofilmowanie i digitaliza
cja najcenniejszych obiektów zabytkowych oraz regionaliów, 
szczególnie tych, które zostały wydrukowane na kwaśnym 
papierze i obecnie ulegają całkowitej destrukcji.

Uruchomiono nowe filie miejskiej sieci bibliotecznej.
Zmieniły się więc algorytmy kosztu całkowitego, produk

tu, kapitału, nakładu i cen nakładu.
Ze względu na nasycenie niektórych bibliotek filialnych 

sprzętem, prawdopodobnie inaczej wyglądać będzie ran
king bibliotek, jeśli chodzi o koszt ich funkcjonowania.

Przeprowadzone w związku z pracami nad wdrożeniem 
i utrzymywaniem systemu zarządzania jakością zgodnego 
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 audity wewnętrz
ne wykazały, że ciągle jeszcze wiele można zrobić dla popra
wienia efektywności pracy i kosztów, pod warunkiem 
usprawnienia struktury organizacyjnej oraz lepszego wyko
rzystania kwalifikacji i czasu pracy kadry.

IV  ZA K O N C Z E N IE

Trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo produkcyjne 
bez ciągłego monitorowania efektywności wydatkowanych 
kosztów. Logika wskazuje, że przedsiębiorstwo usługowe 
nonprofit jakim jest biblioteka, również powinno prowa
dzić podobne analizy. Dlaczego zatem tak się nie dzieje? 
Wydaje się, że powodów jest co najmniej kilka:

-  Bibliotekarze nie umieją obliczać wskaźników efektjrw- 
ności i nie uczy się ich tego na studiach;

-  Bibliotekarze nie widzą powodu, dla którego powinni 
zastanawiać się nad efektywnością, ponieważ nie będzie to



miato wpływu, lub będzie miało wpływ negatywny na wy- 
solcość dotacji budżetowej;

-  Nil<t nigdy nie rozlicza dyrektorów bibliotek z efek
tywności zarządzania przyznanymi środkami finansowymi, 
kontrole dotyczą z reguły zgodności działań z zatwierdzo
nym planem budżetowym na dany rok;

-  Polska jest krajem rządzącym się swoistymi prawami 
ekonomicznymi. Nikt nie przejmuje się racjonalną alokacją 
środków publicznych i ewentualnym niezadowoleniem po
datników.

Jednocześnie należy sobie zdać sprawę z faktu, że 
biblioteki (oprócz kościelnych, zakładowych i prywatnych) 
to ponad 44 ООО placówek.

Tylko biblioteki publiczne, których jest około 9000, dys
ponują zbiorami liczącymi 139 061 648 wol., z których ko
rzystało w 2001 r. prawie 7 332 ООО użytkowników, wypo
życzając około 160 384 700 jednostek.

Przy tak dużym wykorzystaniu zbiorów, dramatycznie 
wygląda automatyzacja procesów bibliotecznych i połącze
nia z Internetem, a w wielu bibliotekach gminnych i filiach 
bibliotecznych nie ma łączy telefonicznych!

Szansą dla bibliotek może być wpisanie ich do rządowego 
programu budowy społeczeństwa informacyjnego oraz ra
dykalna zmiana wizerunku.

Wykazanie poprzez profesjonalnie opracowane analizy 
organom założycielskim, że biblioteka publiczna wykorzy
stuje właściwie przyznawane środki, może być krokiem we 
właściwym kierunku.
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EKONOMETRYCZNE 
MODELOWANIE KOSZTÓW 

POLSKICH BIBLIOTEK PUBLICZYCH'

STRESZCZENIE

Do danych za rok 2000 z 240 powiatowych, miejskich i gminnych 
bibliotek publicznych dopasowano krótkookresową funkcję kosztu 
zmiennego typu Cobba i Douglasa, uwzględniającą trzy różne mierniki 
usług bibliotecznych oraz ceny kilku zmiennych czynników produkcji. 
Zastosowano stochastyczny model graniczny zakładający, że odchyle
nie kosztu obserwowanego od minimalnego spowodowane jest zakłóce
niami czysto losowymi oraz nieefektywnością. Oszacowana metodami 
bayesowskimi średnia efektywność kosztowa sięga 92% , wskazując na 
bardzo dobre wykorzystanie dostępnych środków przez większość ba
danych bibliotek.

1. W stęp

Badania nad modelowaniem kosztów bibliotek akade
mickich (z wykorzystaniem stochastycznych modeli gra
nicznych) prowadzone są przez autorów tej pracy od 1998 
roku; zob. [20], [21], [24], [25]. Obecnie pokusiliśmy się

* Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 1-H02B-022-18  
Komitetu Badań Naukowych. Dziękujemy Panu Witoldowi Sulimier- 
skiemu, przewodniczącemu Oddziału Międzypowiatowego Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich w Chełmie, za propozycję podjęcia badań 
oraz nieocenioną pomoc w przygotowaniu kwestionariusza oraz ankieto
waniu bibliotek publicznych w całej Polsce. Wyrazy wdzięczności kieru
jemy również do wszystkich, którzy zechcieli przesłać nam dane — bez 
ich współpracy nie byłoby tego i być może następnych, bardziej szczegó
łowych, opracowań. Obecna wersja pracy uwzględnia dyskusje (i ko
rekty danych) podczas konferencji w Okunince.



о wykorzystanie podobnego modelu do analizy zasadniczej 
części kosztów ponoszonych na działalność bibliotek pu
blicznych; praca została zainspirowana przez środowisko 
bibliotekarzy. W  badaniach empirycznych stosujemy te 
same metody ekonometrii bayesowskiej, które wykorzy
stywaliśmy już w poprzednich opracowaniach; metody te 
zostały szczegółowo omówione w monografii [22].

Badania nad kosztami i efektywnością bibliotek prowa
dzone są w świecie od początku lat siedemdziesiątych. 
Wyróżnić tu można podział na tych, którzy efektywność 
bibliotek traktowali jako stopień wykorzystania zasobów 
(Morse [17]), stopień zaspokojenia potrzeb użytkownika 
(van House i Childers [Н ]) , oraz tych, którzy działalność 
bibliotek badali wyłącznie w oparciu o dane ekonomiczne, 
tworząc opracowania na temat funkcji kosztów, produktyAv- 
ności bibliotek oraz ich efektywności kosztowej (ang. cost 
effectiveness, cost efficiency). Artykuły pierwszej orientacji 
publikowane były w czasopismach bibliotekarskich, pod
czas gdy artykuły z zakresu analizy produkcji i kosztów uka
zywały się w czasopismach ekonomicznych. Jednym 
z pierwszych publikujących analizy ekonomiczne był God
dard [8]. Tematykę tę rozwijali dalej Holtmann, Tabasz, 
Kruse [10], Cooper [4], [5], Hayes, Pollack, Nordhaus 
[9], a ostatnio DeBoer [6], Chen [3] i Vitaliano [31]. 
Badania kosztów bibliotek są od lat propagowane w wielu 
krajach jako użyteczne narzędzie do zarządzania (np. 
w Niemczech [27], Szwecji [18], Słowenii [28], USA [4], 
[5], [6], [31], czy na Tajwanie [3]). W  niektórych krajach 
dostosowano sprawozdawczość biblioteczną do potrzeb 
analiz ekonomicznych; takie sugestie wysunęła wobec kra
jów członkowskich Komisja Wspólnot Europejskich [7]. 
Obecnie rozpoczęto w Polsce gromadzenie odpowiednich 
danych, zob. [19].

Przybliżenie mikroekonomicznych podstaw badania 
efektywności kosztowej jest celem następnej (drugiej) części 
artykułu. W  części trzeciej określimy zmienne wchodzące 
do modelu i przedstawimy estymowaną dalej postać funkcji 
kosztu dla bibliotek. Część czwarta zawiera wyniki naszych 
badań, przeprowadzonych na podstawie ankiet uzyskanych 
z kilkuset polskich bibliotek publicznych.



2. Podstawy m ikroekonom iczne i stochastyczny 
model graniczny

Z punktu widzenia mikroekonomii biblioteka może być 
traktowana jako jednostka produkcyjna (usługowa), która 
wykorzystuje pewne czynniki produkcji do wytworzenia 
specyficznych produktów (usług bibliotecznych). Dla 
potrzeb zarządzania sprawą najwyższej wagi staje się 
obiektywna ocena czy — przy danych cenach czynników -  
poniesione koszty odpowiadają skali i strukturze produkcji, 
czy też ponoszone są koszty nieuzasadnione, zbędne. Wobec 
szczupłych zasobów finansowych dobrze jest też wiedzieć, 
jak procentowy przyrost nakładów wszystkich czynników 
produkcji oddziałuje na wzrost usług (jaki jest efekt skali 
produkcji).

Ocenę działalności instytucji non profit można przepro
wadzać na dwa sposoby:

1. Przez porównanie aktualnej wielkości produkcji z mak
symalną, jaką dałoby się uzyskać przy ustalonych nakła
dach czynników (analiza efektywności technicznej na pod
stawie granicznej funkcji produkcji).

2. Przez porównanie faktycznie poniesionego kosztu 
z najmniejszym, przy którym dałoby się uzyskać ustaloną 
wielkość produkcji (analiza efektywności kosztowej na pod
stawie granicznej funkcji kosztu, wyznaczającej minimalny 
koszt danej produkcji przy danych cenach czynników).

Jak słusznie zauważa Vitaliano [31], to drugie podejście 
wydaje się bardziej uzasadnione w przypadku bibliotek, 
ponieważ ich produkty są egzogeniczne, tzn. są określane 
przez zapotrzebowanie użytkowników (to nie biblioteka 
decyduje o ilości wypożyczeń czy odwiedzin w czytelniach). 
W  dalszej części artykułu szukać więc będziemy takiej gra
nicznej funkcji kosztu, która (w pewnym, ustalonym na 
gruncie statystyki sensie) najlepiej opisze zebrane dane 
empiryczne. Odchylenie rzeczywiście poniesionego kosztu 
od funkcji granicznej to tzw. nieefektywność kosztowa, która 
jest sumarycznym efektem tzw. nieefektywności technicz
nej i alokacyjnej.

Badana jednostka, w tym przypadku biblioteka, ponosi 
koszty większe niż niezbędne (jest nieefektywna kosztowo;



ang. cost inefficient) jeżeli 1) jest nieefektywna technicznie, 
to znaczy angażuje zbyt duże (w stosunku do wymagań tech
nologicznych) nakłady czynników produkcji w celu osiąg
nięcia danej wielkości produkcji, lub 2) jest nieefektywna 
alokacyjnie, tj. proporcje nakładów czynników produkcji 
nie odpowiadają relacji ich cen rynkowych (na przykład 
w zbyt dużym stopniu angażowane są czynniki o wysokiej 
cenie). Przez efektywność kosztową rozumie się iloraz 
dwóch wielkości; zakłóconego błędem czysto losowym 
kosztu minimalnego (niezbędnego do wytworzenia danej 
wielkości produkcji przy danych cenach czynników) oraz 
kosztu rzeczywiście poniesionego. Pomiar i analiza efek
tywności kosztowej stanowi ważne narzędzie pomocnicze 
w zarządzaniu, gdyż informuje jaki jest rząd możliwych 
oszczędności przy zachowaniu ustalonej skali działalności 
badanych obiektów. Pomiar nieefektywności kosztowej po
winien być punktem wyjścia w kierunku proporcjonalnego 
zmniejszenia wszystkich nakładów przy ustalonej produk
cji (korekta nieefektywności technicznej) i zmiany propor
cji nakładów czynników produkcji (korekta nieefektywno
ści alokacyjnej). Zagadnienia te wykraczają jednak poza 
ramy niniejszej pracy.

Przy swobodnym dostępie wszystkich obiektów do tej 
samej technologii, graniczna funkcja kosztu reprezentuje 
minimalny koszt jaki musiał być poniesiony przy danych 
cenach czynników i danym (zrealizowanym) poziomie pro
dukcji. Odchylenie od tej granicznej funkcji kosztu inter
pretowane jest jako błąd czysto losowy (szum statystyczny, 
błąd pomiaru), który ze swej istoty może być dowolnego 
znaku (jest zmienną symetryczną względem zera), lub jako 
nieefektywność, która jest zawsze zmienną nieujemną 
(zwiększa koszt). Obecność tych dwóch zmiennych losowych 
o odmiennych własnościach i różnej interpretacji definiuje 
stochastyczny model graniczny. Przegląd literatury świa
towej pozwala stwierdzić, że efektywność kosztową bibliotek 
szacowano wykorzystując zarówno podejście stochastyczne 
(por. [31]), które zastosujemy w tej pracy, jak metody de
terministyczne (nie zakładające losowości), których głów
nym przykładem jest zastosowana w [3] analiza otoczki 
lub obwiedni danych (ang. Data Envelopment Analysis, 
DEA).



Podstawowy stochastyczny model granicznej funkcji 
kosztu zakłada więc, że odchylenie kosztu obserwowanego 
od teoretycznego spowodowane jest zakłóceniami czysto 
losowymi i nieefektywnością. Model taki formułuje się 
zwykle za pomocą jednego równania, wyjaśniającego loga- 
rytm kosztu ponoszonego przez i-ty obiekt (bibliotekę) za 
pomocą odpowiednio wyspecyfikowanej milcroekonomicz- 
nej funl^cji kosztu (obrazującej minimalny koszt niezbędny 
do uzyskania danego zestawu usług przy danych cenach 
czynników produkcji) oraz dwóch składników losowych, 
z których jeden, (symetryczny względem zera), odzwier
ciedla efekt czynników przypadkowych i błędów pomiaru, 
zaś drugi, u. (asymetryczny i zawsze dodatni), modeluje 
potencjalną nieefektywność -  przedmiot naszych badań. 
Stochastyczne modele graniczne (ang. stochastic frontier 
m odels) zaproponowali w roku 1977 Aigner, Lovell 
i Schmidt [ 1 ] oraz Meeusen i van den Broeck [16]. W yko
rzystanie tych modeli w badaniach efektywności kosztowej 
235 bibliotek publicznych stanu Nowy Jork prezentuje 
Vitaliano [31], przyjmując funkcję kosztu typu Cobba 
i Douglasa. W  tej pracy przyjęliśmy podobne założenia. 
Nasz krótkookresowy model kosztu ma zatem postać:

С  = / f e , v v , , A : , ; ^ ) e x p ( u + v ) ,  dla i = l , . . . , n  ( 1 )

gdzie:

i -  to numer biblioteki;
C, -  jest kosztem działalności i-tej biblioteki w roku 2000; 
f(.) -  jest krótkookresową graniczną funkcją kosztu typu Cobba i Do

uglasa;
-  jest wektorem produktów (mierników poziomu usług) i-tej bi

blioteki,
w_ -  jest wektorem cen zmiennych czynników produkcji,
K_ -  jest wektorem nakładów czynników stałych (np. majątek trwały 

biblioteki),
-  jest składnikiem losowym o rozkładzie symetrycznym względem 

zera; zakładamy, że vi mają niezależne rozkłady normalne o war
tości oczekiwanej O i nieznanej wariancji a^;

u_ -  jest zmienną losową reprezentującą nieefektywność kosztową bi
blioteki; przyjmujemy, że ui mają niezależne rozkłady wykładni
cze o nieznanej wartości oczekiwanej X;

P -  jest wektorem nieznanych (szacowanych) parametrów modelu.



Ekonometryczne modelowanie kosztów polega na esty
macji (na podstawie danych) zarówno parametrów funkcji 
granicznej, jak i wskaźników efektywności r =  exp(-u_), 
które są ilorazem podlegającego wahaniom czysto losowym 
kosztu minimalnego f(Qj,Wj,K;B)exp(v) oraz kosztu faktycz
nie poniesionego Ĉ .

3. D obór zm iennych i ostateczna postać m odelu

Zagadnieniem szeroko dyskutowanym w literaturze 
przedmiotu jest określenie zmiennych wchodzących do 
modelu kosztów biblioteki, czyli jej produktów, czynników 
produkcji i ich cen oraz mierników kapitału fizycznego. 
Trudno przytoczyć wszystkie napisane na ten temat arty
kuły. W  rezultacie gorących dyskusji Amerykańskie Stowa
rzyszenie Bibliotek ALA (American Library Association), 
opracowało i wydało obszerny przewodnik zatytułowany: 
Measuring Academic Library Performance (zob. [12]). 
W  zakresie specyfikacji i pomiaru produktów bibliotek De
Boer [6] zaproponował, by produktem nazywano to, co 
biblioteka mogłaby sprzedawać, gdyby była prywatną fir
mą. Przychód biblioteki określałyby wtedy wpływy z opłat: 
członkowskiej (jak w klubie), za wejście (jak w muzeum) 
oraz za wypożyczenie (jak w wypożyczalni kaset wideo). 
Można więc wyróżnić trzy wielkości charakteryzujące ska
lę działalności usługowej (skalę produkcji) biblioteki; są to:
• liczba czytelników posiadających konto w wypożyczalni,
• liczba odwiedzin w bibliotece,
• liczba wypożyczeń.

Chen [3] i Vitaliano [31] uwzględniają godziny otwarcia 
biblioteki (jako miernik dostępności zbiorów), ale ankieto
wane przez nas jednostki różnie zinterpretowały pytanie 
o godziny otwarcia (łącznie z filiami albo bez nich). W  na
szych badaniach ograniczyliśmy się więc do trzech zmien
nych bezpośrednio porównywalnych. Są to:

-  liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotece,
-  liczba wypożyczonych książek,
-  liczba odwiedzin w czytelniach i kącikach czytelni

czych.



Jeśli chodzi o pomiar nakładów czynników produkcji 
w działalności bibliotek, to w literaturze proponowano na
stępujące wielkości:
• liczbę etatów personelu bibliotecznego,
• liczbę woluminów książek i tytułów czasopism (można tu 

też dołączyć inne zbiory),
• powierzchnię użytkową pomieszczeń biblioteki,
• liczbę miejsc w czytelniach.

Ponieważ szacujemy krótkookresową funkcję kosztu, jako 
czynniki zmienne przyjęliśmy pracę oraz książki i czasopis
ma (a także inne zbiory, np. elektroniczne czy specjalne) 
zakupione w danym roku, uznając za czynniki stałe zarów
no zastane zasoby książek, czasopism oraz innych zbiorów, 
jak powierzchnię użytkową i liczbę miejsc. Ze względu na 
konieczność ograniczenia liczby zmiennych (zwłaszcza re
prezentujących kapitał biblioteki, mniej istotnych w modelu 
krótkookresowym), w naszej analizie wybraliśmy tylko 
liczbę miejsc w czytelniach jako nakład czynnika stałego -  
podobnie jak Chen w [3].

Ceny czynników zmiennych będą to (odpowiednio do 
wielkości opisujących nakłady tych czynników):
• średnia płaca bibliotekarzy,
• średnie ceny zakupionych w badanym okresie książek 

i czasopism,
• ceny pozostałych zbiorów oraz materiałów itp.

Te ostatnie są dla nas niedostępne (brak danych), może
my jednak założyć, że są mniej więcej jednakowe dla wszyst
kich bibliotek.

Wśród zmiennych kapitałowych umieszczono w rozesła
nej do bibliotek ankiecie liczbę stanowisk komputerowych 
dla czytelników. W  naszej analizie traktujemy jednak tę 
zmienną jako charakterystykę jakościowego wymiaru 
świadczonych przez i-tą bibliotekę usług. Zakładamy, że 
rzecz}^vista (nieobserwowalna) wielkość produktu g-tego, 
Q,g (g=l> ” »G), jest rosnącą funkcją zarówno wielkości 
obserwowanej Y.̂ , jak liczby komputerów Z  (podnoszącej 
jakość usług); przyjmujemy

gdzie:



у  > 0  oraz а, są nieznanymi parametrami. Podejście to jest analogiczne 
do modelowania tzw. efektywnych czynników produkcji, które prezen
tują Koop, Osiewalski i Steel [14|.

Ostatecznie nasz model przyjmuje postać
(3)

С,- =o;;y;f •„.•Uff-" ' exp(u+v).
gdzie:
G -  oznacza liczbę produktów,
H -  liczbę obserwowanych cen czynników zmiennych (cena czynnika 

H + 1 nie jest obserwowana, ale jest jednakowa dla wszystkich obiek
tów),

Pg+H+2 =  p,Y, +  ...+  P̂ Ŷ , a *  =  « 0  exp(a, +  ... +  a^).

Jak się okazuje, w funkcji typu Cobba i Douglasa współ
czynniki a ̂  relacji (2) pochłaniane są przez wyraz wolny 

zaś identyfikowalna jest tylko funkcja Pq+h+2 Parame
trów Y , która mierzy łączny efekt kosztowy zwiększania 
jakości usług (dokonywanej poprzez wzrost liczby kompu
terów do dyspozycji czytelników).

4. Om ówienie badań em pirycznycłi

Model przyjęty przez Vitaliano [31] opisywał koszt cał
kowity działalności biblioteki publicznej jako funkcję: licz
by dodanych książek, liczby wypożyczeń, godzin otwarcia 
biblioteki w tygodniu oraz wynagrodzeń bibliotekarzy. 
W  naszym modelu jako zmienne charakteryzujące usługi 
biblioteczne występują: liczba zarejestrowanych czytelni
ków, liczba wypożyczeń i liczba odwiedzin w czytelniach 
(G = 3), zaś wśród obserwowanych cen czynników zmien
nych uwzględniliśmy -  poza przeciętną płacą -  także prze
ciętne ceny: książek i czasopism zakupionych w danej bi
bliotece w roku 2000 (H = 3). Pojawia się także liczba 
komputerów do dyspozycji czytelnika; traktujemy ją raczej 
jako charakterystykę produktu niż kapitału biblioteki, gdyż 
liczba komputerów wiąże się ze wzrostem jakości świad
czonych usług. Ocz3Tvviście, ten wzrost jakości zwiększa koszt 
działalności biblioteki. Nasze podejście pozwala w większym 
stopniu (w porównaniu do modelu Vitaliano) na uwzględ



nienie specyfiki biblioteki. Obserwujemy bowiem biblioteki 
o różnym zasobie księgozbioru i o odmiennym stopniu kom
puteryzacji, kupujące książki i czasopisma po zróżnicowa
nych cenach.

Osobnej dyskusji wymaga definicja zmiennej objaśnia
nej przez model, czyli kosztu. W  ankiecie pytano o koszt 
całkowity działalności biblioteki (łącznie z filiami), rozu
miany jako wszystkie wydatki biblioteki z jej budżetu plus 
dodatkowe koszty pokryte przez organizatora z ominięciem 
budżetu biblioteki. Zasadniczą częścią tak określonego kosz
tu całkowitego powinna być suma: wydatków płacowych 
oraz wartości zakupionych czasopism, druków zwartych, 
zbiorów specjalnycti, dokumentów elektronicznych i dostę
pów online (suma ta została wyliczona na podstawie da
nych szczegółowych z ankiet). Tymczasem koszt całkowity 
podawany w wielu ankietach był znacznie mniejszy od tej 
sumy, a przecież całość nie może być mniejsza od swej 
części. Natomiast w niektórych innych ankietach suma pod
stawowych wydatków (wymienionych powyżej) stanowiła 
tylko niewielki procent podawanego kosztu całkowitego. 
Opisana sytuacja zmusza do poddania w wątpliwość jed
norodności i wiarygodności danych odnoszących się do ka
tegorii „koszt całkowity działalności biblioteki” . Jako zmien
ną objaśnianą przez model przyjm ujem y więc sumę 
wydatków płacowych w roku 2000 i wartości zbiorów zaku
pionych w tym roku. Ta zmienna objaśniana reprezentuje 
„koszt zmienny” działalności, nie zawiera bowiem „kosztu 
stałego” , ponoszonego w związku z utrzymaniem pomiesz
czeń i sprzętu.

Estymacji poddajemy następujący stochastyczny m o
del graniczny krótkookresowej funkcji kosztu zmiennego, 
czyli zlogarytmowaną wersję modelu (3):
In С , =  Po +  P, In у , , +  P2 In у, 2 +  Рз In у . з  +  Р^ In к, +  Р5 In w . , +  
Рб In w, 2 +  P7 In W, 3 +  pg Z, +  V. +  u,

(4)
gdzie:
C_ -  jest obserwowanym kosztem zmiennym działalności i-tej biblioteki 

(w r.2 0 0 0 );
y_, -  jest liczbą czytelników zarejestrowanych w i-tej bibliotece; 
ŷ  ̂— jest liczbą książek wypożyczonych w i-tej bibliotece;



, -  jest liczbą odwiedzin w czytelniach lub kącikach czytelniczych 
i-tej biblioteki;

k_ -  jest liczbą miejsc w czytelniach lub kącikach czytelniczych i-tej 
biblioteki;

w_, -  jest średnim miesięcznym wynagrodzeniem bibliotekarza w i-tej 
bibliotece;

ŵ  ̂ -  jest średnią ceną czasopisma zakupionego w i-tej bibliotece; 
w_ 3 -  jest średnią ceną książki zakupionej w i-tej bibliotece;
Z_ -  jest liczbą stanowisk komputerowych dla czytelników w i-tej bi

bliotece;
Pp, Pi, P -  to nieznane współczynniki zależności;
V , u -  to składniki losowe o założeniach jak we wzorze ( 1 ).

Zakładamy, że -  poza pracą bibliotekarzy oraz zakupa
mi czasopism i książek -  zmiennymi czynnikami produkcji 
są zakupy wszelkich innych zbiorów oraz materiałów, któ
rych cen nie rejestrujemy, ale traktujemy jako jednakowe 
dla wszystkich bibliotek. Formalnie rzecz ujmując, ceny te 
wchodzą do wyrazu wolnego równania (4).

W  celu oszacowania nieznanych parametrów granicznej 
funkcji kosztu oraz wskaźników efektywności kosztowej 
r.=exp(-ui) zastosowano podejście bayesowskie, gdyż sza
cowanie tego typu modeli na sposób klasyczny (teorioprób- 
kowy) stwarza wiele niedogodności i ograniczeń. Podstawy 
analizy bayesowskiej stochastycznych modeli granicznych 
opracowali van den Broeck, Koop, Osiewalski i Steel [2] 
oraz Koop, Osiewalski i Steel [15],[13]. Na gruncie pol
skim metody te omawiają Osiewalski [22], Osiewalski i Ma
rzec [23] -  w zastosowaniu do sektora bankowego, a także 
Osiewalski i Wróbel-Rotter [26]. Nie będziemy tutaj oma
wiali metodologii bayesowskiej i wykorzystywanych pro
cedur obliczeniowych (losowanie Gibbsa, ang. Gibbs sam
pling), przedstawiając wyłącznie wyniki końcowe.

Warto jednak wspomnieć, że jako rozkład a priori współ
czynników b. przyjmujemy niewłaściwy rozkład jednostajny, 
ucięty przez odpowiednie restrykcje. Przyjęliśmy bowiem, 
że: 13,>0, £^>0, Вз>0, B^>0, /3^>0, 6^>0, В5 + В^+В7<1, 
B g > 0 .  Restrykcje te wynikają z mikroekonomicznej teorii 
procesu produkcji i oznaczają, iż koszt wzrasta ze wzro
stem wielkości (i jakości) poszczególnych produktów oraz 
ze wzrostem cen czynników zmiennych (cen obserwowa
nych i nie obserwowanych), przy czym wzrost wszystkich



cen о 1% prowadzi do wzrostu kosztu też o 1% (a zatem 
wzrost tylko cen obserwowanych o 1% prowadzi do wzro
stu kosztu o mniej niż 1%). Nie narzucamy natomiast re
strykcji B_j<0 (ujemny znak elastyczności kosztu zmienne
go względem nakładu czynnika stałego), która jest 
warunkiem koniecznym długookresowej minimalizacji kosz
tu (optymalizacji wszystkich nakładów, również czynników 
stałych). Przyjęte restrykcje zapewnione są przez niewła
ściwy, jednostajny rozkład a priori wektora (Pp...,pg), ucię
ty przez odpowiednie nierówności. Ponadto, dla (б̂ )'̂  -  tj. 
precyzji symetrycznego składnika losowego -  przyjęto roz
kład a priori typu gamma o wartości oczekiwanej 1 i wa
riancji 2*10^. Dla X (tj. wartości oczekiwanej zmiennej u.) 
założono wykładniczy rozkład a priori o wartości oczeki
wanej -l/ln (0 .8 ), tj. taki, że mediana brzegowego rozkładu 
a priori dla r. = exp(-u.) jest równa 0.8. Oznacza to, że 
dajemy wstępnie 50% szans, iż efektywność kosztowa bi
blioteki może być wyższa (niższa) niż 0.8. Zmiana tej war
tości (w sensownym merytorycznie zakresie) prowadzi do 
bardzo małych zmian w rozkładzie a posteriori. Wyniki 
estymacji zaprezentowano w tabeli 1.

Parametry granicznej funkcji kosztu opisują wzorcową 
technologię pracy bibliotek (tak, jak rozumie się ten termin 
w mikroekonomii, por. [29], [30]). Wartości oczekiwane 
rozkładu a posteriori (przyjmowane za oceny parametrów) 
wskazują, że wzrost kosztu jest znacznie silniej związany ze 
wzrostem liczby zarejestrowanych czytelników niż ze wzro
stem liczby wypożyczeń; te dwie wielkości można trakto
wać jako główne mierniki efektów działalności biblioteki 
publicznej. Zwiększeniu liczby czytelników o 1% odpowia
da wzrost kosztu zmienego o P^%, czyli o 0.634%  (z błę
dem 0.063%). Liczba wypożyczeń większa o 1% odpowia
da kosztowi większemu o ® 0.153%  (z błędem
0.055%). Znikomy jest natomiast wzrost kosztu zmiennego 
na skutek zwiększenia liczby odwiedzin w czytelniach: 
wzrost tej liczby o 1 % odpowiada wzrostowi kosztu o zale
dwie 0.020% (z błędem 0.014%).



Tabela 1
Wyniki bayesowskiej estymacji parametrów granicznej funkcji kosztów

i
j Zmienna Parametr

Wartość 
oczekiwana 
rozkładu 
a posteriori

Odchylenie 
standardowe 
rozkładu 
a posteriori

Stała -2.155 0.391 '

Log liczby czytelników
!

0.634 0.063

Log liczby wypożyczeń P2
”  0.153

1
TĴ 055

Log liczby odwiedzin Р з 0.020 '
,L i

0.014
1

Log liczby miejsc w czytelniach P4
1
; 0.126 i
1 1

0.031

Log średniej płacy Ps 0.842 ł 0.056

Log średniej ceny czasopisma Р 6
1

0.068 I
. . 1

0.037 i

Log średniej ceny książki P7 0.034
j

0.026

Liczba komputerów i P8 0.014 ■ o.ooT"

Technologia działania bibliotek publicznych w Polsce 
wykazuje rosnący efekt skali związany z równoczesnym 
zwiększaniem nakładów czynników zmiennych. Wzrost 
nakładów pracy, zakupów książek, czasopism i innych 
zbiorów o 1%, powodujący wzrost kosztu o 1%, może sfinan
sować równoczesny proporcjonalny wzrost liczby zarejestro
wanych czytelników, liczby wypożyczeń i liczby odwiedzin 
o 1/(р  ̂+ Р2 + Рз)% tj-o około 1/0.806=1.24%. Innymi słowy, 
równoczesny wzrost mierników usług o 1 % wymaga zwięk
szenia kosztu jedynie o 0.806% (z błędem 0.026^%). Ten 
krótkookresowy rosnący efekt skali produkcji oznacza moż
liwość relatywnie taniego zwiększania aktywności polskich 
bibliotek publicznych (przy danych nakładach czynników 
stałych, reprezentowanych przez liczbę miejsc w czytel
niach). Jeśli chodzi o rolę zmiennej wpływającej (według 
naszej interpretacji) na jakość produktów biblioteki, to



zwiększenie о jeden liczby komputerów oddanych do dys
pozycji czytelników powoduje wzrost kosztu średnio 
o fL^100%, czyli o 1.4% (z błędem 0.7 %).

Prześledźmy interpretację wpływu cen czynników pro
dukcji: wzrost płacy o 1% powoduje wzrost kosztu o 
tj. o 0.842% (z błędem 0.056%), zwiększenie cen czaso
pism o 1% powoduje wzrost kosztu o p^%, tj. o 0.068% 
(z błędem 0.037%) zaś wzrost cen książek o 1% powoduje 
wzrost kosztu o Py%, tj. o 0.034%  (z błędem 0.026% ); 
wzrost o 1% cen pozostałychi czynników zmiennych wywo
ła zatem wzrost kosztu o )%, tj. o 0.056% z błę
dem 0.047%. Jak widać, sposród cen czynników produkcji 
największe znaczenie ma przeciętna płaca bibliotekarza, 
zaś indywidualny wpływ cen pozostałych zmiennych czyn
ników produkcji (w tym nowo nabywanych czasopism i ksią
żek) jest bardzo mały, choć ich równoczesny wzrost o 1% 
powoduje wzrost kosztu o 0.158%  (z błędem 0.056% ). 
Zauważmy, że w badaniach nad kosztami bibliotek akade
mickich, w których uwzględniono ceny kilku czynników 
produkcji (zob. [24], [22] -  punkt 6.4, [25]), uzyskaliśmy 
odmienne wyniki -  podstawowe znaczenie miały nie pła
ce, ale właśnie ceny zakupionych książek i czasopism. Na
leży przypomnieć, że elastyczności cenowe funkcji kosztu 
(czyli parametry p̂ , i p̂  modelu) są równocześnie udzia
łami poszczególnych czynników w teoretycznym (minimal
nym) koszcie zmiennym; zob. [29]. Jest jasne, że w realiach 
polskich bibliotek publicznych udział kosztu pracy biblio
tekarzy jest przeważający; inaczej jest w bibliotekach aka
demickich. Udział płac bibliotekarzy w badanym koszcie 
240 bibliotek publicznych wynosił w 2000 r. aż 80.5% -  
model wskazuje, iż mógłby być jeszcze większy (84.2 ±  
5.6 %). Udział kosztów zakupu czasopism wynosił tylko 
2.8%, podczas gdy model sugeruje 6 .8±3 .7%  (czyli około 
dwukrotnie większy) jako optymalny. Natomiast zaobser
wowany udział kosztów zakupu książek wynosił 9.8% i był 
znacznie wyższy od wynikającego z modelu (3.4 ± 2 .6 % ) .

Co do nakładu czynnika stałego, to wzrost liczby miejsc 
w czytelniach o 1% (przy ustaleniu cen czynników zmien
nych i wielkości produkcji) spowodowałby wzrost kosztu 
zmiennego o P^%, czyli o 0.126 ±  0.031%, zamiast spo
dziewanego teoretycznie spadku. Podobne wyniki (dodatnia



elastyczność) uzyskaliśmy wykorzystując podaną w ankie
tach całkowitą powierzchnię lokali bibliotecznych (zamiast 
liczby miejsc w czytelniach). Natomiast warunkiem koniecz
nym optymalnego zaangażowania czynnika stałego (lokali, 
miejsc) jest ujemny znak elastyczności kosztu zmiennego 
względem nakładu tego czynnika. Nasze szacunki sugerują, 
że wiele bibliotek publicznych może mieć zbyt dużą po
wierzchnię (czy liczbę miejsc) w stosunku do optimum (przy 
ustalonych poziomach usług bibliotecznych i zadanych ce
nach czynników). To wstępne przypuszczenie mogłoby 
zostać zweryfikowane poprzez zastosowanie bardziej skom
plikowanego modelu niż przyjęty w tej pracy^.

Oczywiście, parametry funkcji kosztu i związany z nimi 
opis technologii bibliotek publicznych odnoszą się do sytua
cji pełnej efektywności. Tymczasem nasze badania wska
zują na możliwość utrzymania dotychczasowej skali dzia
łalności przy redukcji kosztu zmiennego przeciętnie o 8.1%. 
Średnia arytmetyczna wartości oczekiwanych a posteriori 
efektywności r. =  e x p ( - U j)  wynosi bowiem 0.919, zaś średnie 
odchylenie standardowe dla r. wynosi 0.072. Ta ostatnia 
wartość wskazuje na niską precyzję szacunku i konieczność 
ostrożnej interpretacji wyników w zakresie indywidualnej 
efektywności poszczególnych bibliotek publicznych. Śred
nio rzecz biorąc biblioteki te były w roku 2000 efekt3rwne 
w około 92%. Znaczy to, że 92% kosztów zmiennych ponie
sionych w roku 2000 było, a 8% nie było uzasadnione wiel
kością produkcji (poziomem usług) i cenami czynników 
zmiennych. Jest to wynik zbliżony do uzyskanego w [25] 
dla bibliotek akademickich, mimo różnic w funkcjonowaniu 
bibliotek obu typów.

2 Podobne wyniki, wyraźnie wskazujące na zwykle zbyt dużą po
wierzchnię lokali (przy danej produkcji bankowej), uzyskano badając 
koszty zmienne oddziałów dużego polskiego banku komercyjnego; zob.
[22], punkt 7.3. Zastosowano tam jednak funkcję translogarytmiczną, 
umożliwiającą bardziej szczegółową analizę kosztów niż funkcja typu 
Cobba i Douglasa.



Tabela 2

Wyniki bayesowskiej estymacji wskaźników efektywności kosztowej
bibliotek

Nr biblioteki
(i)

C,
(w złotych)

E(r 1 dane) D(r_ 1 dane)

33 , 70708 0.965 0.034

147

. .  . .

32398 0.960
I
1 0.038

98 112037 0.955 0.043

214 23393 0.955 i 0.043

133 23740 0.925 0.069

82
i

304403 0.925 0.068
1

... ...

6 916026 0.919 0.074

i
... ... ...

22 301874 0.842 0.126

46 1387614 0.842 0.126

61 987074 0.837 0.129

121 80440 0.837 0.134

155 143811 0.836 0.129
Г "  ■ 
i  139 151939 0.811 0.142

Tabela 2 przedstawia wartości oczekiwane a posteriori 
E (r I dane) -  czyli oceny efektywności kosztowej -  oraz od
chylenia standardowe a posteriori D(r. | dane) dla tych bi
bliotek, które uzyskują najwyższe, przeciętne (w sensie me
diany i średniej arytmetycznej) oraz najniższe oceny 
efektywności. Podajemy również (w kolumnie 2) wartości



kosztu zm iennego tych bibliotek ; średnia wartość 
C_ (i=  1,...,240) wynosi 216470 ziotych. Tabela 2 (w której 
reprezentowane są zaledwie 4 biblioteki z grupy najefektyw
niejszych, 3 przeciętne i 6 najmniej efektywnych) wydaje 
się sugerować, iż biblioteki o wyższym poziomie kosztu są 
mniej efektywne. Jednak współczynnik korelacji między 
zaobserwowanymi wartościami kosztu zmiennego a oce
nami efektywności wynosi -0.18, jest więc bardzo bliski 
zeru. Aż 144 spośród 240 jednostek ma ocenę efektywności 
wyższą niż przeciętna (0.919); mediana ocen (dla bibliotek 
nr 133 i 82, równa 0.925) jest więc wyższa niż ich średnia 
arytmetyczna, którą najlepiej przybliża biblioteka nr 6 
(jedna z 28 powiatowych, numerowanych od 1 do 28). Dość 
duże odchylenia standardowe a posteriori wskazują na 
znaczną niepewność wnioskowania o indywidualnej efek
tywności kosztowej danej biblioteki oraz o jej konkretnym 
miejscu w rankingu. Jednak podstawowy podział bibliotek 
na grupy o wysokiej, średniej i stosunkowo niskiej efek- 
t3̂ vności jest zasadny i ważny ze względów praktycznych.

Oceny efektywności kosztowej poszczególnych 240 bi
bliotek nie wykazują dużego skorelowania z żadną z cha
rakterystyk podawanych w ankietach. Nie widać więc ten
dencji systematycznej, która mogłaby wyjaśnić różnice 
w sprawności dysponowania środkami finansowymi. 
Względnie duży współczynnik korelacji (ale równy tylko
0.24) występuje między ocenami efektywności a udziałem 
płac bibliotekarzy w modelowanym koszcie zmiennym. Naj
większe co do wartości bezwzględnej i ujemne (jednak równe 
tylko około -0.2) są współczynniki korelacji ocen efektyw
ności ze zmiennymi reprezentującymi personel niebibliote- 
karski oraz zbiory specjalne. Nie ma też zależności między 
oceną efektywności a typem biblioteki (powiatowa, miej
ska, gminna) czy wielkością miejscowości, w której działa.

Omawiane badania pozwalają stwierdzić wyrównaną 
i wysoką sprawność bibliotek publicznych w gospodarowa
niu ich (zwykle skromnymi) finansami. Ze względu na brak 
systematycznych tendencji w wartościach ocen efektyw
ności kosztowej, ich zróżnicowanie można przypisać indy
widualnym cechom osób zarządzających (niskie oceny są 
skutkiem gorszego zarządzania). Interesujące byłoby ujaw
nienie się liderów i poznanie stylu ich pracy.



Nasze badania wskazują na możliwość utrzymania do
tychczasowej skali działalności większości bibliotek przy 
nieznacznej tylko redukcji kosztów placowych i zakupu 
zbiorów. Alternatywnie, w bibliotekach mniej efektywnych 
można dołożyć starań w celu ich promocji i poprawienia 
poziomu czytelnictwa bez wzrostu kosztów. Ponadto, ze 
względu na rosnący efekt skali występujący w polskich bi
bliotekach publicznych, można dość tanio dalej zwiększać 
działalność i efektywność większości z nich (już po korek
cie nieefektywności kosztowej). Analizując w związku ze 
stwierdzonym rosnącym efektem skali scenariusz pesymi
styczny, polegający na redukcji środków o 1% po korekcie 
nieefektywności kosztowej, należy przestrzec, iż obniżenie 
poziomu czytelnictwa (mierzonego trzema zmiennymi okre
ślającymi poziom usług bibliotecznych) może być znacznie 
głębsze niż o 1% Do takich wniosków prowadzi ekonome- 
tryczna analiza kosztów działalności 240 bibliotek powia
towych, miejskich i gminnych.

Prezentowane badania mają charakter wstępny. Nie 
omawiamy szczegółowo optymalnego poziomu nakładów 
poszczególnych czynników produkcji i jego porównania z na
kładami obserwowanymi; nie rozważamy bardziej skom
plikowanych postaci modelu (np. funkcji translogarytmicz- 
nej, jak w [13]). Nie wykorzystujemy dostępnych nam 
danych za rok 2001, bo ich wstępna analiza ujawniła nie 
rozwiązane jeszcze problemy. Nie ma więc mowy o zmia
nach technologii i efektywności w czasie. Pomijamy kom
pletne dane z 9 bibliotek wojewódzkich, potwierdzając (na 
podstawie przeprowadzonych obliczeń) ich odmienną 
technologię. Uwzględnienie tych danych (łączne rozważanie 
wszystkich 249 jednostek) prowadziło do innych ocen pa
rametrów modelu oraz do niskich wskaźników efektjrwności 
dla bibliotek wojewódzkich, mających przecież odmienne 
(szersze) zadania. Prawdopodobnie lepiej byłoby porówny
wać tę grupę z bibliotekami akademickimi.
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Zofia Ciuruś

KSZTAŁTOWANIE BUDŻETU 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

NA PRZYKŁADZIE WBP 
im. H. ŁOPACIŃSKIEGO W  LUBLINIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopa- 
cińskiego w Lublinie, instytucja publiczna non profit, od 
1 stycznia 1999 r., podobnie jak inne biblioteki wojewódz
kie kraju, straciła status biblioteki państwowej. Przejął ją -  
wraz z dziesięcioma innymi instytucjami kultury -  Urząd 
Marszałkowski. Wówczas była to duża instytucja o rozbu
dowanej strukturze organizacyjnej, pełniąca funkcję zarów
no centralnej biblioteki wielkomiejskiej, jak również pla
cówki wojewódzkiej. Biblioteka Główna i 30 filii na terenie 
Lublina obsługiwały 95 tys. czytelników, którym oferowa
no 862 tys. wol. książek i czasopism.

W  1999 r. samorząd województwa lubelskiego prowa
dził Bibliotekę samodzielnie. Intensywne starania dyrekcji 
Biblioteki, radnych i całego środowiska bibliotekarzy 
wpłynęły na przyznanie przez Radę Miejską w Lublinie 
środków na bieżące wydatki w wysokości 500 tys. zł dla 
bibliotecznej sieci miejskiej. Był to bardzo trudny budżet, 
skonstruowany na przetrwanie. Zabiegi samorządu woje
wódzkiego o udział Gminy Lublin w kosztach, prowadzenia 
instytucji intensyfikowane groźbą likwidacji filii miejskich 
zaowocowały podpisaniem porozumienia o wspólnym 
prowadzeniu Biblioteki przez 2 lata. Udział Gminy Lublin 
w kosztach utrzymania filii miał wynosić 50% w 2000 r. 
i 100% w 2001 r. Oba te budżety, zwłaszcza 2001 r., były 
również bardzo małe, uwzględniały bowiem minimalne 
koszty utrzymania i funkcjonowania Biblioteki. Dlatego 
realizowaliśmy strategię przetrwania. Pod koniec 2000 r. 
Gmina Lublin wypowiedziała porozumienie o wspólnym 
prowadzeniu instytucji. Te fakty zadecydowały, że rok 2001



byi okresem stagnacji. Kierownictwo Biblioteki początko
wo koncentrowało swoje wysiłki się na obronie Biblioteki 
jako całości, później na procedurach podziałowych.

Od 1 stycznia 2002 r., po podziale, funkcjonujemy bez 
filii. Z Biblioteki Głównej do M BP przeszedł Dział Sieci 
Miejskiej oraz wszystkie służby obsługujące „miasto” . Po
dział sprawił, że bardziej wyeksponowały się funkcje: nauko
wa i regionalna Biblioteki oraz związane z nimi potrzeby 
doinwestowania naszej instytucji.

Podstawowym źródłem utrzymania Biblioteki jest bu
dżet złożony głównie z dotacji samorządu województwa lu
belskiego. Uzupełniała ją subwencja państwa, dofinansowu
jąca zadania własne samorządu związane z prowadzeniem 
instytucji kultury (czytaj W BP). Reguluje tę kwestię Roz
porządzenie Rady M inistrów z dnia 9 maja 2000 r. 
w sprawie określenia zakresu zadań w dziedzinie kultury 
objętych m ecenatem  państwa oraz szczegółow ych za
sad i trybu udzielania jednostkom  samorządu terytorial
nego dotacji na te zadania z prowadzeniem instytucji 
kultury, przyjętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

Te dwa źródła finansowania (samorządowe i państwowe 
poprzez samorząd) stanowią 88% budżetu W B P Uzupeł
niające dotacje celowe, uzyskiwane zazwyczaj z tych sa
mych źródeł, stanowią już wartość zmienną i znacznie 
skromniejszą.

Dofinansowanie działalności Biblioteki z różnych źródeł 
ma sens tylko wtedy, gdy jest permanentne. Tak na przy
kład zakupione dzięki sponsorom zagraniczne systemy in
formatyczne wymagają stałego (w przyszłości) utrzymania 
ich w sprawnym działaniu. Zatem będą potrzebne środki 
na opłaty licencyjne, na nowe wersje systemu, na wymia
nę zużytego sprzętu.

Jak powinno być?

Planujemy zadania na najbliższe 3-5 lat, konkretyzując 
je w operacyjnym planie rocznym. Tworzymy merytorycz
ny i gospodarczy plan instytucji. Na podstawie tego mate
riału, pod te zadania i potrzeby konstruujemy plan finan
sowy instytucji. M amy również zagwarantowany stały



dopływ środków na oczekiwanym poziomie przez caiy okres 
realizacji przyjętego planu.

Jak jest?

Jak wiadomo, plany wprawdzie powstają; wiemy, co dla 
Biblioteki jest ważne i niezbędne, natomiast budżet 
kształtujemy według wskaźników otrzymanych z Urzędu 
Marszałkowskiego. Wysokość dotowania każdego roku za
leży od finansowych możliwości organizatora i innych spon
sorów. Wzrost budżetu na cele bieżące jest zbieżny ze wskaź
nikiem inflacji.

O zwiększenie dotacji na bardzo pilne i ogromne potrzeby 
staramy się, przedkładając nasze argumenty zarówno 
w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego, 
jak też w Komisji Kultury i Komisji Budżetowej Sejmiku 
Województwa Lubelskiego (w załączeniu umotjrwowany 
wniosek o dodatkowe środki na system informatyczny). Szu
kamy zatem sposobów, aby pomóc budżetowi instytucji. 
Stanowią je wpływy za nietypowe rodzaje usług, m.in. za 
usługi informacyjne dla instytucji i firm, wynajem pomiesz
czeń, usługi ksero.

Od 12 lat prowadzimy własny system zaopatrzenia bi
bliotek w książki o zasięgu wojewódzkim. W  systemie 
uczestniczy przede wszystkim Dział Zakupu i Dystrybucji 
Książek oraz instruktorzy, którzy merytorycznie wspomaga
ją go, wpływają na jakość oferty oraz kształtują wojewódzką 
politykę gromadzenia. Doświadczenie bibliotekarzy, istnie
jące oprzyrządowanie sprawiają, że poszukujemy coraz to 
nowych sposobów na pozyskiwanie dodatkowych środków. 
Wielkość wpł3̂ vów ze sprzedaży usług i książek stanowi 
22% tegorocznego budżetu

Ponadto, wykorzystaliśmy rok jubileuszowy (95-lecie Bi
blioteki im. H. Łopacińskiego), aby skupić wokół Biblioteki 
liczne grono przyjaciół, sympatyków i potencjalnych dar
czyńców. Liczymy, że Towarzystwo Biblioteki im. H. Łopa
cińskiego, które zawiązało się w lipcu 2002 r., będzie wspie
rało Bibliotekę i jej działalność nie tylko merytorycznie.



Andrzej Tyws

EFEKTYWNOŚĆ BIBLIOTEK 
W  MODELU 

MIĘDZYORGANIZACYJNYM

Społeczna recepcja usług bibliotecznych znaczona jest 
ostatnio zjawiskami oryginalnymi i pozornie niewytłuma
czalnymi. Biblioteka Narodowa -  naczelna książnica pań
stwa -  stała się, jak pokazują statystyki, swego rodzaju insty
tucją międzyuczelnianą, obsługującą głównie środowiska 
studenckie i naukowe. Z drugiej strony Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Warszawskiego, przeniesiona do supernowo
czesnego zespołu obiektów, nafaszerowana nowoczesnymi 
technologiami informacyjnymi, jest ulubienicą użytkowni
ków o pozauniwersyteckim rodowodzie.

Może zaskakiwać fakt, że nowe spojrzenie na bibliotekę 
i jej usługi prezentują czytelnicy To oni coraz swobodniej 
przechodzą ponad chińskimi murami podziałów branżo
wych, obalają formalne bariery dostępu do książek i infor
macji, lekceważą tradycyjne szyldy i etykiety. W  otoczeniu 
bibliotecznym pojawił się nowy typ użytkownika kształtowa
nego przez rynek dóbr i potrzeb edukacyjnych oraz kultural
nych, kierującego się dwiema podstawowymi zasadami:

-  zasadą wartości intelektualnej (estetycznej) kolekcji 
i usług bibliotecznych,

-  zasadą konsumpcyjnej przyjemności, które tworzą takie 
czynniki, jak: kultura obsługi, standard i wyposażenie tech
niczne, dostępność komunikacyjna, wygoda w korzystaniu 
ze zbiorów, łatwość uzyskania informacji, klimat miejsca itp.

To właśnie szczególne poczucie wartości i oryginalności 
oferty, jej przystawalności do indywidualnych potrzeb oraz 
towarzyszące mu uczucie przyjemności w korzystaniu z niej, 
będą kształtować decyzje czytelnicze, a w konsekwencji 
określać losy bibliotek, a nie formalne rozstrzygnięcia ar
chitektów tradycyjnie pojmowanych sieci bibliotecznych.



Modelowanie organizacyjne i programowe biblioteki 
musi iść w parze z baczną obserwacją, analizą i -  jak po
wiadają ekonomiści -  segmentacją zjawisk i procesów spo
łeczno-kulturowych w bibliotecznym otoczeniu.

Tymczasem, na naszych oczach dokonują się dość gwałtow
ne przeobrażenia społeczne. Redukcja znaczenia tradycyj
nych dziedzin przemysłowych, rozwój nowych zawodów 
i specjalizacji obsługujących coraz bardziej skomplikowa
ny system kooperacji gospodarczej, naukowej, kulturalnej, 
wreszcie postępująca intelektualizacja pracy będą rozwijać 
i dynamizować proces podnoszenia poziomu wykształcenia 
i wiedzy. Najbardziej spektakularnym przykładem pędu do 
wiedzy jest dzisiaj rozwój szkolnictwa wyższego i prawdzi
wa ekspansja sektora niepublicznych usług edukacyjnych. 
W  ciągu kilku zaledwie lat powstało w Polsce ponad 200 nie
państwowych szkół wyższych, które kształcą 400 tys. studen
tów. Charakterystyczna dla tego zjawiska jest decentralizacja 
terytorialna -  samodzielne uczelnie bądź ich filie pojawiają 
się w miastach średnich, a nawet mniejszych, pozbawionych 
dotychczas tradycji akademickich. Efektem tej sytuacji jest 
uzasadniona presja wywierana na organizatorów instytucji 
edukacyjnych w celu tworzenia własnych bibliotek uczel
nianych. Niestety, jest to bardzo trudne -  proces tworzenia 
tematycznych kolekcji bibliotecznych trwa kilka, kilkana
ście lat, jeszcze bardziej czasochłonne są prace nad budo
waniem warsztatu informacyjno-bibliograficznego. Powstaje 
dysonans czasowy i programowy między dynamiką rozwo
ju dydaktyki akademickiej, a niedorozwiniętym zapleczem, 
który tworzy biblioteka uczelniana, ośrodek informacji na
ukowej, laboratoria. Jeszcze bardziej dramatyczny wymiar 
zjawisko to przyjmuje w przypadku mniej sformalizowanych 
organizatorów działań edukacyjnych: kursów, doskonalenia 
zawodowego, nadawania specjalistycznych uprawnień, 
których problem dostępu do książek i innych źródeł infor
macyjnych w ogóle nie interesuje.

Te same procesy dość mocno określają sytuację bibliote
karstwa publicznego. Liczne badania analityczne potwierdzo
ne opiniami bibliotekarzy wskazują, że największa dynamika 
zmian w usługach związana jest z tzw. czytelnictwem funkcjo
nalnym, związanym ze studiami, nauką, koniecznością opa
nowania wiedzy, bądź zdobycia informacji niezbędnej w miej-



scu pracy itp. To oni zapełniają czytelnie, coraz liczniej wy
korzystują księgozbiory naukowe i popularnonaukowe, cza
sopisma fachowe, informacyjne bazy danych. Precyzyjnie 
artykułują swoje potrzeby - interesuje ich określona pozycja, 
określone wydanie, domagają się piśmiennictwa specjali
stycznego, bibliotekarza traktują jak partnera przygotowa
nego do fachowej wymiany informacji na tematy będące 
w orbicie ich specjalistycznych zainteresowań.

Jest to fragment szerszego, niezwykle interesującego zja
wiska, które można określić mianem pragmatyzacji biblio
tek i usług bibliotecznych zamykającej się w haśle: szybko, 
sprawnie, fachowo, oraz zanikiem wielowiekowej tradycji 
traktującej książkę i czytanie jako wartość autoteliczną.

Taka sytuacja rodzi dysonans dotykający podstaw funk
cjonowania bibliotekarstwa publicznego. Przyjmuje postać 
dylematów między kształtowanym przez dziesięciolecia 
uniwersalnym modelem funkcjonalnym i programowym 
oraz reprezentatywnością kolekcji dla poszczególnych dzie
dzin piśmiennictwa, a koniecznością reagowania na gwałtowne 
zmiany w otoczeniu bibliotecznym, a zwłaszcza specjali
styczne, coraz to inne potrzeby zgłaszane przez grupy do
minujące.

Rzeczywistość pokazuje, że owych dysonansów nie da 
się sensownie wyeliminować w obrębie osobno traktowa
nych sieci bibliotecznych: publicznych, uczelnianych, szkol
nych i innych, ani w wymiarze branżowym, ani terytorial
nym. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest wzajemne 
zbliżenie bibliotek do siebie oparte o ideę współpracy, ko
operację. Może się bowiem okazać, że to co nas dzieli: od
mienność kolekcji, inny adresat usług, zróżnicowanie po
staci instytucjonalnej może być wartością dającą szansę 
kooperacji opartej o zasadę komplementarności, dopełnia
nia się, partnerstwa, a także kumulacji zasobów i lepszego 
ich wykorzystania. Jak to zrobić?

Dzieła destrukcji idei „czystości” sieci bibliotek publicz
nych opartej o jednorodną instytucjonalnie bibliotekę repre
zentatywną dla każdego poziomu nowego podziału admini
stracyjnego kraju (województwa, powiaty, gminy) dokonała 
też gruntowna zmiana organizacji życia publicznego w la
tach dziewięćdziesiątych X X  w. Reforma samorządowa 
ujawniła z całą ostrością, że rację bytu mają tylko biblioteki



ściśle powiązane ze wspólnotami lokalnymi i odpowiadają
cymi im ośrodkami władzy, organizacjami i instytucjami. 
Absolutyzowanie funkcji ponadlokalnych poprzez tworze
nie samodzielnych bibliotek stopnia powiatowego czy wo
jewódzkiego, które 95% swoich kosztów wiążą z bezpośred
nią obsługą mieszkańców gmin — siedzib powiatu czy 
województwa okazało się błędem uniemożliwiającym zbu
dowania nowoczesnej i sprawnie działającej sieci, źródłem 
konfliktów kompetencyjnych między władzami samorzą
du lokalnego i ponadlokalnego, przyczyną rozpadu dotych
czasowych powiązań między bibliotekami. Te smutne do
świadczenia pozwalają wrócić do starej prawdy, że źródłem 
nawet najbardziej nowoczesnej sieci musi być żywa, dotyka
lna biblioteka, a nie schemat odwzorowujący zasady po
działu administracyjnego kraju. Sieć tę tworzą biblioteki 
gminne mocno wpisane w społeczną przestrzeń, z których 
część legitymującą się odpowiednim potencjałem metodycz
nym i intelektualnym powinna realizować dodatkowe funk
cje powiatowe bądź wojewódzkie na podstawie precyzyj
nie określonych podstaw prawnych (umowa, wspólny 
statut, kontrakt itp.). Wymaga to jednak wyjścia poza pro
sty, coraz bardziej alienujący schemat biblioteka -  bezpośredni 
organizator samorządowy ku związkom funkcjonalnym two
rzonym w obrębie sieci i ku modelom międzyorganizacyjnym 
na poziomie instytucji.

Otwarcie programowe i organizacyjne bibliotek publicz
nych narzucają także nowe technologie. Pojawienie się tzw. 
rozległych sieci komunikacyjnych spowodowało, że o war
tości informacyjnej biblioteki, o standardzie świadczonych 
przez nie usług świadczy także możliwość i umiejętność 
korzystania z zasobów innych bibliotek i źródeł informacji. 
Obecnie coraz wyraźniej widać, że w związku z atroflą tra
dycyjnej sieci bibliotecznej i związków międzybibliotecz
nych rolę „budowniczego” nowoczesnego systemu biblio- 
teczno-informacyjnego przyjmują nowoczesne technologie 
komunikacyjne. "Wymagają one jednak myślenia i działania 
w kategoriach systemowych: porządku formalnego w obrę
bie podmiotów tworzących sieć, precyzyjnego określenia za
sad kooperacji, znajomości standardów komunikacyjnych itp.

Bez względu na to czy za podstawę oceny biblioteki pu
blicznej i tego, co umownie można nazwać siecią bibliotek



przyjmujemy punkt widzenia współczesnego użytkownika, 
czy najbardziej znaczące zjawiska i procesy społeczne, czy 
też doświadczenia wynikające z reformy administracyjnej 
(i bibliotecznej) w latachi dziewięćdziesiątycłi, jedno wyda
je się pewne: jednorodna instytucjonalnie biblioteka pu
bliczna jednostronnie zależna od organizatora i funkcjonują
ca w obrębie formalnie tylko ustanowionej sieci branżowej, 
nie może już liczyć w takim stopniu na ochronę prawną, 
bezpieczeństwo finansowe i organizacyjne, które umożli
wiłoby jej bezproblemowo realizować zadania statutowe 
i zapewniłoby stabilny rozwój. Taka biblioteka zdaje się -  
na naszych oczach — tracić status wzorca na rzecz dynami
cznej struktury organizacyjnej zbudowanej na bazie różno
rodnych form współpracy o większym lub mniejszym stopniu 
formalizacji. Warto jak sądzę przyjrzeć się im bliżej.

Współpraca międzybiblioteczna musi respektować obo
wiązujące każdego z partnerów zadania, przyjętą formułę 
organizacyjno-finansową i wreszcie prawo biblioteczne.

Jej podstawę stanowią różne nieformalne porozumienia 
1 wymiana informacji przez partnerów, które są najczęściej 
wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji o zakupach 
zbiorów, godzinach udostępniania działów bibliotecznych, 
kształtowaniu warsztatu informacyjnego itp. Podstawy wie
dzy o potrzebach nie naruszają samodzielności i formuły 
programowej bibliotek, mogą jedynie w ograniczonym wy
miarze poprawić racjonalność procesów bibliotecznych.

Na wyższym poziomie pojawia się biblioteka koopera
cyjna lub kooperująca. Jej podstawą jest organizacyjno- 
prawna możliwość zawierania różnego typu umów i kon
traktów albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem organu 
założycielskiego w celu racjonalizacji, ulepszenia lub rozsze
rzenia określonych sfer działalności. Różne są stopnie for
malizacji tych związków: od prostej umowy zakupu (np. 
zawartej z BN na zakup i eksploatowanie baz danych), 
poprzez umowy-zlecenia na wykonanie określonych dzia
łań (np. odpłatne opracow3rwanie zbiorów, szkolenie spe
cjalistyczne) aż po wielostronne kontakty o charakterze 
bardziej uniwersalnym (np. tworzenie i wymiana baz da
nych, tworzenie wspólnego katalogu kooperatjAvnego, kon
trakt na realizowanie zadań biblioteki powiatowej). Z każ
dym rokiem zwiększa się liczba partnerów do zawierania



tego typu związków -  są to najczęściej inne biblioteki 
w obrębie danej sieci, biblioteki innych sieci, fundacje, firmy 
oferujące programy i bazy danych w systemie zautomaty
zowanym, samorządy lokalne.

Działalność biblioteczna oparta o związki kooperacyjne 
dynamizuje bibliotekę zarówno w zakresie nowych usług, 
jak i jakości oferty programowej. Partnerzy nawzajem 
egzekwują określone w umowie standardy, normy, terminy. 
Poprawia się dostępność biblioteki dla nowych kategorii 
użytkowników. Biblioteka szybciej i efektywniej otwiera się 
na świat nowych zjawisk społecznych i nowych technologii, 
które i tak coraz bardziej wiążą nas terytorialnie, instytu
cjonalnie i problemowo.

Pełne rozwinięcie więzi kooperacyjnych i wysoki stopień 
formalizacji charakteryzuje kolejną kategorię bibliotek mię
dzy organizacyjnych. Podstawą ich istnienia jest formalna 
umowa precyzująca prawa i obowiązki stron w sferze ma
jątkowej, organizacyjno-finansowej i programowej.

Umowa prowadzi najczęściej do kumulacji etatów, ko
lekcji, środków na działalność, zwłaszcza na zakupy zbiorów, 
a sam podział obowiązków pozwala je realizować lepiej i głę
biej. Wreszcie umowa wymusza szerokie otwarcie biblioteki 
na nowe grupy odbiorców, co sprzyja racjonalizacji wykorzy
stania zbiorów i zwiększeniu poziomu satysfakcji wyrażo
nej przez użytkowników z bliższego i dalszego otoczenia. 
To z kolei poprawia wizerunek biblioteki, rodzi pokusę roz
winięcia działalności środowiskowej itd.

Należy z naciskiem podkreślić, że tego typu biblioteka 
nie musi naruszać samodzielności stron, które ją tworzą, 
wyrażającej się w odrębności majątkowej, wpływie na cha
rakter i zakres usług, zaspokojenie potrzeb tej kategorii 
użytkowników, której interesy reprezentuje strona. Ich pod
stawą są odpowiednie rozstrzygnięcia prawne w umowie.

Jedynym mankamentem tego typu biblioteki jest możli
wość wypowiedzenia warunków umowy, która prowadzi do 
częściowej lub całkowitej likwidacji placówki. Ale zasada 
prawnej ochrony bibliotek jest obecnie mocno zredukowa
na: ustawa o bibliotekach z 27.06.1997 r. pozwala organi
zatorom dokonać likwidacji biblioteki, a ubytek blisko 1500 
filii samorządowych bibliotek publicznych w ostatnich la
tach wykazuje, że to prawo jest dość często wykorzystywane.



Wybór określonego wariantu organizacyjnego bądź stra
tegii rozwoju biblioteki nie narusza obowiązującego porząd
ku prawnego. Ustawa o bibliotekach z 27.06.1997 r. 
(Dz. U. Nr 85, poz. 539) formułująca podstawy działania 
bibliotek różnych sieci w § 13 pozwala organizatorom „do
konać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki” . Biblio
teki publiczne z urzędu, a biblioteki innych sieci na wniosek 
organizatora wchodzą w skład ogólnokrajowej sieci biblio
tecznej i obowiązane są do współdziałania w zakresie gro
madzenia, opracowywania, przechowywania i udostępnia
nia zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji 
bibliograficznej i dokumentacyjnych, działalności naukowo- 
badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego 
pracowników, wymiany oraz przekazywania materiałów 
bibliotecznych i informacyjnych (art. 25, pkt. 5). Ogólne 
zasady kooperacji i współpracy międzybibliotecznej są także 
przeniesione na płaszczyznę ustawodawstwa branżowego. 
Ustawa z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
Nr 65, poz. 385) w art. 64, pkt. 4 przewiduje tworzenie jedno
stek organizacyjnych wspólnie z innymi podmiotami, 
w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również 
zagranicznymi. Zapisy te są lub mogą być rozwinięte lub 
uszczegółowione w statutach szkół wyższych zgodnie z przy
jętą koncepcją organizacji bibliotek.

Podobne prawne możliwości odnaleźć można także 
w przepisach regulujących działalność bibliotek publicz
nych. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej z dnia 25.10.1991 r. (tekst jednolity -  Dz. U. Nr 
110, poz. 721) stanowi, iż organizatorzy mogą na podstawie 
umowy zawartej między sobą tworzyć lub łączyć utworzone 
przez nich instytucje (§ 21), natomiast tzw. ustawa kom
petencyjna z 24.07.1998 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 668) 
przewiduje, że biblioteki publiczne mogą zawierać, za zgodą 
organizatora, porozumienia z innymi bibliotekami i podmio
tami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecz
nej określonych środowisk (art. 130, pkt. 5). Jak widać ob
szar prawa bibliotecznego i praw pokrewnych pozwala 
rozwinąć różne formy kooperacji bibliotecznej lub budować 
instytucje międzyorganizacyjne. Reszta jest już sprawą do
brej woli, umiejętności, lokalnych tradycji i możliwości, a być 
może także wyobraźni i odwagi organizatorów.



Konkretyzacje

Epoka prostych recept na zasobne, nowoczesne, racjo
nalne i akceptowane społecznie bibliotekarstwo publiczne 
minęła. W  sytuacji, gdy próba rekonstrukcji sieci w duchu 
lat siedemdziesiątych X X  w. traktowanych jako „złoty 
wiek” bibliotek okazała się iluzoryczna, prawo biblioteczne 
nie wytrzymuje konfrontacji z praktyką zarządzania życiem 
publicznym, a samorządy akcentują potrzebę relatywiza
cji programu działalności bibliotek do lokalnego kontekstu 
wspólnot lokalnych i wymuszają -  często do granic absur
du -  ciągłą poprawę efektjAvnosci pracy, trzeba poszuki
wać rozwiązań jednostkowych, trzeba gromadzić pomysły 
i zaglądać do bibliotekarskiego, tworzonego ad hoc, porad
nika z wariantami, propozycjami, modelami bibliotek, które 
skutecznie zaistniały w rzeczywistości.

Przedstawiony poniżej model biblioteki międzyorgani- 
zacyjnej publiczno-uczelnianej, opisuje niemal w formie la- 
borator3̂ nej -  wszystkie zasygnalizowane wcześniej pro
blemy, zjawiska społeczne i ekonomiczne. Wałbrzych -  duże 
140-tysięczne miasto, opierające cały swój dotychczasowy 
byt na monokulturze przemysłowej, przeżyło w ciągu lat 
dramat likwidacji wszystkich kopalń, utraty ponad 20 tys. 
stanowisk pracy, bezrobocie sięgające obecnie 27%, ruinę 
finansów samorządowych, znaczne pogorszenie sytuacji fi
nansowej „Biblioteki pod Atlantami” .

Podjęta w tych warunkach analiza możliwości ratowa
nia miasta wykazała konieczność inwestowania w sferę 
usług publicznych, zwłaszcza edukacyjnych jako podstawy 
stabilnego zrównoważonego rozwoju. W  latach 1996-2001 
w mieście pojawiło się 8 wyższych uczelni, w tym 2 samo
dzielne kształcące obecnie ponad 9 tysięcy studentów. In
tensywność zmian ujawniła ogromne zapotrzebowanie na 
książkę i informację naukową, któremu nie było w stanie 
sprostać ani kierownictwo nowych uczelni, ani istniejące 
w mieście biblioteki, zwłaszcza największa i najbardziej 
oblegana „Biblioteka pod Atlantami” . Zamiast jednak wieść 
spory o to, kto jest prawnie i moralnie odpowiedzialny za 
zaspokojenie potrzeb studentów, przystąpiono do budowy 
miejskiego systemu biblioteczno-informacyjnego dla stu
dentów opartego o kooperację bibliotek publicznych i wyż



szych uczelni. Pierwszym dzieckiem systemu okazaia się 
biblioteka publiczno-uczelniana prowadzona wspólnie przez 
PBP „Bibliotekę pod Atlantami” oraz największą uczelnię 
niepaństwową -  Wałbrzyską Wyższą Szkołę Zarządzania 
i Przedsiębiorczości. Biblioteka ma status placówki mię
dzy organizacyjnej -  podstawą jej istnienia jest formalna 
umowa precyzująca prawa i obowiązki stron w sferze organi
zacyjno-finansowej i programowej. Umowa zachowuje 
samoistność prawną każdego z partnerów oraz zasadę od
rębności majątku wniesionego do biblioteki. Badanie sonda
żowe i analizy funkcjonalne określiły liczbę pracowników 
zatrudnionych przez każdą ze stron, wielkość nakładów i ka
tegorie zbiorów kupowanych przez PBP „Bibliotekę pod 
Atlantami” i WSZiP. Sama zaś praktyka biblioteczna wy
znaczyła ramy specjalizacji: obecnie biblioteka publiczna 
koncentruje się na zakupie i opracowaniu zbiorów, działal
ności środowiskowej i edukacyjnej, szkoła natomiast -  na 
administrowaniu lokalem i modernizacji technologicznej 
biblioteki. Ujednolicony księgozbiór wypożyczalni i czytelni, 
jeden zintegrowany program działalności i oferta usług, ze
spół pracowników o wyraźnie znaczących zadaniach na 
rzecz całej Biblioteki, dostępność komunikacyjna placówki 
dla studentów i innych użytkowników powodują, że w świa
domości odbiorców funkcjonuje ona jako jednorodna organi
zacyjnie instytucja.

Biblioteka w obecnym kształcie pracuje od 1998 r. Zaj
muje zespół pomieszczeń z dogodną niezależną komuni
kacją dla studentów i innych grup uŻ3̂ kowników, w którym 
urządzono wypożyczalnie, czytelnię, punkt reprografii ma
teriałów bibliotecznych i promocji książki, punkt sprzedaży 
publikacji oraz zaplecze administracyjne i magazynowe. 
Uczelnia zaopatrzyła Bibliotekę w komputery, drukarki, 
kserokopiarkę, skanery, laminarki; finansuje także koszty 
utrzymania i modernizacji lokalu. Pracuje w niej 4 bibliote
karzy, z których jedna osoba, pełniąca funkcję kierownika, 
zatrudniona jest przez PBP „Bibliotekę pod Atlantami” . 
Biblioteka jako jedyna placówka w mieście udostępnia 
zbiory 7 dni w tygodniu (codziennie od 8 do 18, w niedziele 
od 8 do 15). Ze względu na zmniejszające się zakupy włas
ne „Biblioteki pod Atlantami” , koszty opracowania druków 
zwartych i periodycznych (3/4 etatu) nie spowodowały



konieczności zwiększenia zatrudnienia w dziale gromadze
nia i opracowania zbiorów.

Zasoby biblioteczne obejmują blisko 20 tys. książek 
(11 588 jest własnością PBP, 7.951 WWSZiP) oraz 75 tytu
łów czasopism, w tym 6 obcojęzycznych. Zakupy nowości 
wydawniczych oraz prenumerata są finansowane w 80% 
przez uczelnię (2000 r. -  1776 egz., 2001 r. -  2174 egz.) 
oraz uzupełniane przez bibliotekę publiczną (2000 r. -  200 
egz., 2001 r. -  271 egz.).

Pod koniec ubiegłego roku biblioteka zarejestrowała 3048 
czytelników, w tej liczbie 1860 studentów szkoły. Liczba 
wypożyczeń zbiorów na zewnątrz osiągnęła wielkość 41 502 
egz., udostępnionych na miejscu w czytelni -  28 632. W  la
tach 1999-2001 wielkość usług wzrastała średnio o 40% 
czyniąc bibliotekę najbardziej dynamiczną i najsilniej roz
wijającą swoje kolekcje placówką w mieście.

Proste zestawienie nakładów i efektów wskazuje na nie
zwykłą atrakcyjność finansową takiego modelu. Koszty 
osobow e (1 i 3/4 etatu -  48 tys. zł) oraz rzeczowe 
ograniczone do uzupełniającego zakupu zbiorów (9 tys. zł) 
w relacji do wielkości obsługiwanego środowiska oraz do
pływu nowości powodują, że biblioteka ta jest obecnie naj
tańszą i najbardziej efektywną ekonomicznie biblioteką 
w sieci miejskiej.

Gromadzone przez nią stosunkowo bogate kolekcje publi
kacji, zwłaszcza z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa i ad
ministracji nie tylko odciążyły „Bibliotekę pod Atlantami” , 
ale także umożliwiły budowanie zdecentralizowanego sys
temu obsługi czytelniczej, opartego o najlepsze specja
listyczne kolekcje w mieście.

Biblioteka posiada bowiem własną bazę danych rejestru
jącą wszystkie posiadane publikacje naukowe i popularno
naukowe oraz kartotekę z wybranymi problemowo artykułami 
z czasopism, a także łącze internetowe zapewniające dostęp 
do informacji katalogowej i bibliograficznej PBP „Biblioteki 
pod Atlantami” i innych skomputeryzowanych bibliotek.

Ale pojawiły się też zjawiska nowe, często frapujące, rzad
ko spotykane w bibliotekach jednorodnych organizacyjnie. 
Kierownictwo uczelni dostrzegając wartość i fachowość bi
blioteki dysponującej dojrzałym profesjonalnie zorganizo
wanym warsztatem włączyło formalnie bibliotekarzy do



procesu dydaktycznego i wpisało zajęcia z podstaw wiedzy
0 bibliotece i informacji naukowej do obowiązkowego zali
czenia przez każdego studenta. Uniwersalny charakter zbio
rów powoduje, że studenci po wielu latach „czytelniczej 
abstynencji” odkrywają na nowo dla siebie literaturę pięk
ną, sięgają po piśmiennictwo nie tylko związane ze studiami, 
ale będące wyrazem ich upodobań bądź zainteresowań. 
Proste badania statystyczne pokazały, że w 2001 r. dotyczyło 
to 589 studentów uczelni, 32% zarejestrowanych użytkow
ników w tej kategorii. Przy bibliotece działa systematycznie 
Klub Interesującej Książki zrzeszający pracowników i stu
dentów oraz członków spoza uczelni. Bardzo spektakularnym 
efektem kooperacji był konkurs (2001 r. -  22 spotkania) na 
pamiętniki pierwszych powojennych osadnilców, którego 
rozstrzygnięcie przybrało formę dużej konferencji naukowej 
zorganizowanej wspólnie z Wydziałem Socjologii WWSZiP, 
a bogaty materiał pamiętnikarski stał się kanwą widowiska 
teatralnego przygotow3rwanego obecnie przez Teatr Dra
matyczny w Wałbrzychu.

Najważniejsze, że nikt nie dzieli tu ani zasobów, ani pra
cowników, ani tym bardziej czytelników na tych z uczelni
1 tych z dzielnicy, czy miasta. Z punktu widzenia misji, jaką 
ma do spełnienia nowoczesna biblioteka w środowisku spo
łecznym, fachowości usług, standardu obsługi czytelnika 
byłoby to czymś zgoła absurdalnym. I choćby po to, żeby 
to sobie uświadomić, warto było pójść na ryzyko ekspery
mentu stworzenia tej, ciągle jeszcze niekonwencjonalnej 
biblioteki.

Cieszy niezmiernie fakt, że partnerzy -  respektując pra
wo — sami mogli zdecydować o ostatecznej postaci koope
racji i formuły organizacyjnej biblioteki. Mieli bowiem moż
liwość wyboru. Każdy je ma!



Agnieszka Muszyńska

KSZTAŁT ORGANIZACYJNY 
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

PRÓBA ANALIZY NA PODSTAWIE ANKIET

Materiałem źródłowym do analizy kształtu organizacyj
nego bibliotek publicznych były ankiety opracowane przez 
A. i J. Osiewalskich z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 
oparte na danych GUS-owskich zawartych w Sprawozda
niach K-03 wg stanu na dzień 31.12.2001 r. dla potrzeb 
konferencji.

Jeżeli przyjmujemy, iż temat przewodni naszego spotka
nia jest dla bibliotek publicznych i nowy, i ważny (szczególnie 
ważny w dzisiejszej otaczającej nas rzeczywistości), to natu
ralne jest pytanie „jakie są biblioteki, dla których jest to 
ważne?”

Nie będzie to charakterystyka pełna, niewiele można 
wysnuć wniosków uogólniających. Brak jest bowiem do
statecznej ilości odpowiedniego materiału porównawczego 
odnoszącego się do terenu całego kraju -  z niektórych wo
jewództw otrzymaliśmy ankiety z kilkudziesięciu bibliotek, 
z innych tylko po kilka. Są województwa reprezentowane 
przeważnie przez biblioteki tylko stopnia gminnego. Najpeł
niej reprezentowane w ankietach jest województwo lubel
skie, z którego terenu otrzymaliśmy ankiety z 87 bibliotek, 
z woj. wielkopolskiego nadesłano 64 ankiety, 20-30 ankiet 
nadesłały biblioteki z województw: podlaskiego, lubuskiego, 
dolnośląskiego i łódzkiego. Z pozostałych terenów otrzyma
liśmy zaledwie śladowe ich ilości. Łącznie na nasz apel 
odpowiedziało ponad trzysta bibliotek z 111 powiatów.

Statystycznie rzecz ujmując, ankiety pozwalają na ocenę 
działania bibliotek w jednej trzeciej powiatów istniejących 
po reformie administracyjnej kraju. Zebrany materiał re



prezentuje dokładnie 40% bibliotek z miast na prawach 
powiatów. Ankietę nadesłała co trzecia była biblioteka 
stopnia wojewódzkiego.

Jaki jest aktualny stopień organizacyjny ankietowanych 
bibliotek?

Najwięcej ankiet otrzymaliśmy z bibliotek działających 
w gminach wiejskich - 161, organizatorem 72 są gminy 
wiejsko-miejskie, gminy miejskie prowadzą 43 biblioteki. 
Dziesięć bibliotek -  to biblioteki wojewódzkie.

Jak wspomniano wcześniej, ankiety nadeszły ze 111 po
wiatów, ale tylko z 27 bibliotek, które są bibliotekami po
wiatowymi, bądź miejskimi, pełniącymi funkcję biblioteki 
powiatowej. Proces powstawania bibliotek powiatowych 
trwa już prawie 4 lata trwa. Wydaje się, że trwać będzie 
nadal, z efektem trudnym do przewidzenia.

Ponad 1/4 ankiet (83) wypełniły biblioteki działające 
w środowisku liczącym do 2500 mieszkańców. Niewiele 
mniej, bo 71, to biblioteki w środowisku liczącym od 2500 
do 5000 mieszkańców, 50 bibliotek obsługuje miejscowości 
o liczbie mieszkańców od 5000 do 7500. Dalsze przedziały 
liczby ludności w miejscowościach i działających w nich 
bibliotek przedstawiają się następująco:

7 501-10 ООО -  22 bibliotek
10 001-15 ООО -  15 bibliotek
15 001-20 ООО -  11 bibliotek
20 001-40 ООО -  24 bibliotek
40 001-100 ООО -  19 bibliotek

100 001-200 000 -  10 bibliotek
powyżej 200 001 -  8 bibliotek

Jednym z najważniejszych problemów bibliotekarstwa 
w ostatnich latach jest stan prawnoorganizacyjny bibliotek 
publicznych. Nieprecyzyjne zapisy ustawowe dotyczące 
bibliotek są źródłem wielu nieprawidłowych rozwiązań or
ganizacyjnych przyjętych w wielu gminach. Nazbyt często 
organizatorzy bibliotek są nieświadomi tego lub bezkarnie 
lekceważą fakt, że ustawa o bibliotekach ma charakter usta
wy szczególnej (7ex specialis), co wynika z treści jej art. 2, 
a wobec tego do bibliotek stosuje się przede wszystkim tę 
ustawę.



Stosownie do art. 19 ust.l oraz ust. 2 ustawy о bibliote
kach: biblioteki publiczne są organizowane w sposób za
pewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów 
bibliotecznych, a w każdej gminie jest organizowana 
i prowadzona co najmniej jedna gminna biblioteka publicz
na wraz z odpowiednią liczbą filii, oddziałów oraz punktów 
bibliotecznych.

O kształcie organizacyjnym biblioteki rozstrzyga art. 18 
ust. 2 ustawy o bibliotekach, stwierdzając, że biblioteki pu
bliczne są organizowane w formie instytucji kultury. Co 
więcej biblioteka jako instytucja kultury musi mieć status 
osoby prawnej (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu dzia
łalności kulturalnej, art. 14, ust.l). Tak więc w każdej gmi
nie powinna istnieć przynajmniej jedna biblioteka publicz
na zorganizowana w formie instytucji kultury, posiadająca 
osobowość prawną, co zapewnia każdej bibliotece pełną 
samodzielność organizacyjną.

Jak jest więc realizowany ustawowy wymóg prowadze
nia w każdej gminie biblioteki zorganizowanej w formie 
samodzielnej instytucji kultury? Jakie modele organizacyjne 
są stosowane w odniesieniu do bibliotek? Celowo użjrwam 
słowa „modele” , choć w świetle postanowień ustawowych 
możliwy jest do zastosowania tylko jeden model, o którym 
wyżej.

W  całej Polsce różnorodność modeli organizacyjnych jest 
zaskakująco duża. Ankiety, które wypełniały biblioteki, 
dotyczą placówek działających w 15 województwach. Z pię
ciu województw otrzymaliśmy informację, że biblioteki są 
zorganizowane w formie instytucji kultury. Nie można jed
nak wyciągnąć z tego wniosku, że w tych 5 województwach 
zastosowano do wszystkich bibliotek prawnie obowiązują
cy model organizacyjny -  liczba ankiet nadesłanych z po
szczególnych województw jest różna i nieproporcjonalna do 
działających na ich obszarze bibliotek.

Spośród 313 ankietowanych bibliotek 64 (20,5%) podały 
informację, że nie działająjako samodzielne instytucje kultury. 
W  poszczególnych województwach liczba bibliotek zorga
nizowanych w formie innej niż instytucja kultury jest na
stępująca (w nawiasie podaję liczbę wypełnionych ankiet, 
wszystkie informacje odnoszą się bowiem do bibliotek, które 
zechciały wypełnić ankietę):



dolnośląskie (23) - 3 — 1 3 ,0 5 %
kujawsko-pomorskie (5) - 1 =  2 0 %
lubelskie (87) - 22 = 2 5 ,3 %
lubuskie (28) - 10 = 3 5 ,7 3 %
łódzkie (20) - 4 = 2 0 %
małopolskie (1) - O
mazowieckie (15) - 3 = 2 0 %
opolskie (9) - O
podkarpackie (1) - O
pomorskie (0)
podlaskie (30) - 4 = 1 3 ,3 %
śląskie (2) - O
świętokrzyskie (9) - 2 = 2 2 ,2 %
warmińsko-mazurskie (16) - 3 =  1 8 ,7 5 %
wielkopolskie (64) - 12 = 1 8 ,7 5 %
zachodniopomorskie (4) - O
Ulubioną przez władze samorządowe formą organizacyj

ną stosowaną do bibliotek jest twór o nazwie „miejski/gmin
ny ośrodek kultury” . Nierzadko, dodaje się do owego ośrod
ka kultury i oświatę. Kilkanaście bibliotek wchodzi w skład 
kombinatu o „dumnie i pięknie” brzmiącej nazwie „gminny 
ośrodek lub centrum kultury, sportu i rekreacji (lub/i tury
styki)” . Istnieją także biblioteki wcielone w strukturę urzę
dów gmin. Bibliotekarz wówczas staje się np. „inspektorem 
lub podinspektorem do spraw bibliotecznych” , a pod na
zwą „referat do spraw bibliotek” władze gminne nie wia
domo dlaczego chcą ukryć znaną „od zawsze” wszystkim 
mieszkańcom bibliotekę publiczną. Oczywiście są też bi
blioteki połączone z bibliotekami szkolnymi, i tych jest naj
więcej. Nazywają się bibliotekami szkolno-publicznymi lub 
publiczno-szkolnymi. Spotkać można też biblioteki „z roz
szerzonym działem kulturalnym” oraz takie, które działają 
przy gminnym domu kultury.

Nie brakuje tworów kuriozalnych, jak np. ten: urząd gmi
ny -  wieloosobowe stanowisko pracy ds. oświaty, kultury, 
sportu i turystyki. I to też jest biblioteka publiczna.

Podane wyżej przykłady są „urzędniczym dzieckiem” 
dwuwersowego zapisu ustawowego -  „Bibliotekami publicz
nymi są, zorganizowane w formie instytucji kultury. Biblio
teka Narodowa oraz biblioteki jednostek samorządu tery



torialnego” ). I ma się ono zupełnie dobrze i w niczym mu 
nie zagraża wprowadzona nowelizacja ustawy, zakazująca 
łączenia bibliotek z innymi instytucjami. Jak biblioteki mogą 
bronić swoich praw i jak są stosowane inne przepisy naszej 
bibliotecznej ustawy?

 ̂ Zarząd Okręgu SBP w Chełmie często podejmował interwencje 
w sprawie zamiarów łączenia bibliotek z innymi instytucjami na tere
nie byłego województwa chełmskiego. Niestety, najczęściej w gminach 
i tak zapadały decyzje o połączeniu biblioteki. Bardzo wymowna może 
tu być sentencja wyroku NSA oddalającego skargę wniesioną przez 
grupę radnych na uchwałę rady gminy „w przedmiocie połączenia 
miejskiego ośrodka rekreacji i rozrywki i biblioteki miejskiej” . W  uzasad
nieniu Sąd stwierdza, że uchwała „została wydana na prawidłowej 
materialnoprawnej podstawie art. 13 ust.l i art. 19 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu
ralnej (Dz. U. Nr 110 poz.721 tekst jednolity z 1997 r. ze zm.) w związku 
z odpowiednimi przepisami prawa ustrojowego, tj. art. 18 ust. 2 pkt. 9 
lit. h i art. 40 ust. 2 pkt. 2 c> .̂ ustawy o samorządzie gminnym. Jedno
cześnie został spełniony także ustawowy obowiązek z art. 19 ust.2 
w związku z art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), który nakłada na gminę organizację 
i prowadzenie co najmniej jednej gminnej biblioteki publicznej w formie 
samodzielnej jednostki organizacyjnej lub wchodzącej w skład innej 
jednostki łącznie z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów 
bibliotecznych -  co jednoznacznie wynika z ustaleń stanu faktycznego. 
Natomiast art. 13 ust. 7 cyt. ustawy o bibliotekach, który stanowi, że 
biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz 
z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi wszedł w życie dopiero od 
31 grudnia 2001 r.” .
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2. Zdzisława BAGIŃSKA
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43. Barbara PANCIELEJ
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7. Biblioteka i Informacja w środowisku współczesnej szkoły, t. 50
(M. Drzewiecki; 2001). Cena 41 zł

8. Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym, t 49 (red. E. В 
Zybert; 2002). Cena 32 zł

9. Wstęp do bibliotekoznawstwa, t. 51 (J. Ratajewski, 2002). Cena 
41 zł

10. K la s y fik a c ja . S tru k tu ry  n au k i, p iś m ie n n ic tw a  I z b io ró w  
informacyjnych!, t. 52 (B. Sosińska-Kalata; 2002). Cena 41 zł

11. Działalność b ibliotek publlcznycłi. Standardy międzynarodowe 
IFLA-UNESCO. t. 55 (red. M. Kisilowska). Cena 15 zł

12. S łownik encyklopedyczny term inów  I języków  Inform acyjno- 
wyszuklwawczychi, t. 56 (B. Bojar; 2002). Cena 45 zł

13. Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bib liotekar
skiej w Polsce, t. 53 (A. Firlej-Buzek; 2002). Cena 33 zł

14. Idee a rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne t. 54 (J. Woj- 
ciecłiowski: 2002) Cena 22 zł

15. B iblioteki szkolne. Wytyczne IFLA-UNESCO, t. 60. Cena 10 zł

Adres:

W ydawnictwo SBP, ul. Konopczyńskiego 5/7, 00-335 Warszawa

Zamówienia:

telefon: (0-22) 825-50-24,
faks: (0-22) 825-53-49

email: wyd.sbp-portal(gwp.pl

Przyjmujemy zamówienia na prenumeratę wszystkich) wymienionych) 
czasopism. Sprzedaż pojedynczych numerów bieżących) i archiwalnycłi 
odbywa się w Dziale Promocji i Kolportażu w Al. Niepodległości 213, 
a tylko bieżącycłi numerów przy ul. Konopczyńskiego 5/7.

Prowadzimy sprzedaż odręczną i wysyłkow ą książek, czasopism 
' ''^idruków (gotówka, przelew).

-  w ’ * * -'

Na każ6e żądanie wysyłamy ofertę wydawniczą 
'■ N^sze konto: MILLENNIUM Nr 70 1160 2202 0000 0000 2814 5355
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