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Wprowadzenie1
Biblioteki, szczególnie publiczne, należą w opinii użytkowników do cenionych, godnych zaufania instytucji
publicznych, głównie w obszarze kultury. Władze, na wszystkich szczeblach podkreślają pozytywny wkład
bibliotek w rozwój społeczny, choć coraz częściej wymagają konkretnych dowodów tego oddziaływania.
Biblioteki publiczne – finansowane ze środków publicznych, z podatków obywateli – są zobowiązane
do przedstawiania nie tylko swoich wyników, ale również korzyści jakie odnoszą użytkownicy ich usług.
Pod koniec XX w. zmierzano do zmiany modelu oceny biblioteki, patrząc na nią nie tylko przez pryzmat
posiadanych zasobów i wykonanej pracy, ale również z punktu widzenia użytkowników, społeczności
i decydentów – pokazując im, ile biblioteka jest warta oraz jaki ma wpływ na różne grupy odbiorców.
Zgodnie z międzynarodową normą dotyczącą metod oceny wpływu bibliotek, „wpływ” definiuje się jako
oddziaływanie bibliotek i ich usług na jednostki i/lub społeczeństwo2. Spośród kilku aspektów wpływu
wymienia się wpływ społeczny i wartość ekonomiczną. Wpływ społeczny bibliotek oznacza oddziaływanie ich istnienia i usług na lokalną społeczność lub na ogół społeczeństwa. Głównymi obszarami
takiego oddziaływania są: życie społeczne, dostęp do informacji i edukacji, kultura lokalna i tożsamość,
różnorodność kulturowa, rozwój społeczności, dobrostan osobisty oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Wartość ekonomiczną usług bibliotecznych rozpatruje się jako korzyść z bibliotek wyrażoną
w kategoriach pieniężnych lub jako wpływ ekonomiczny – pozytywne oddziaływanie bibliotek na życie
gospodarcze społeczności, regionu czy kraju3.
Wartości pieniężne korzyści z bibliotek ustala się:
»» poprzez obliczenie kosztów zastąpienia, tzn. kosztów podobnej usługi, o ile jest dostępna
na rynku (np. zakup książki zamiast wypożyczenia w bibliotece); ceny „zamienników” można
wykorzystać do tworzenia tzw. kalkulatorów wartości, pozwalających pokazać użytkownikom
wartość usług, z których korzystają (np. w ciągu roku), na podstawie wypełnianego przez nich
formularza online,
»» poprzez obliczenie kosztów czasu spędzonego na korzystaniu z usług bibliotecznych
i wynagrodzeń (lub przeciętnego wynagrodzenia) użytkowników,
»» prosząc użytkowników i osoby niebędące użytkownikami o oszacowanie wartości pieniężnej
biblioteki lub jej usługi dla siebie lub dla społeczeństwa; można też stosować metodę wyceny
warunkowej (contingent valuation), opartej na uzyskaniu od potencjalnych użytkowników
odpowiedzi na pytania, np. ile są skłonni zapłacić za usługę (gotowość do zapłaty) lub jaką
finansową rekompensatę zaakceptowaliby w przypadku braku danej usługi (gotowość do
zaakceptowania rekompensaty).
Wartość biblioteki lub wybranej usługi, przedstawioną przy pomocy jednej z powyższych metod, można wykorzystać do analizy kosztów i korzyści (postrzeganej często jako ROI – zwrot z inwestycji, return
on investment) czyli stosunku całkowitych korzyści ekonomicznych uzyskanych przez bibliotekę do
ogółu środków przez nią zainwestowanych. ROI oblicza się dzieląc wartość pieniężną przypisaną usłudze bibliotecznej (poprzez określenie ceny rynkowej usług lub ich oszacowanie, a następnie pomnożenie jej przez liczbę określającą, ile razy z usługi korzystano) przez koszty poniesione na jej zapewnienie.
Opracowanie powstało w 2016 r. w ramach projektu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Obserwatorium
bibliotek 2: analiza funkcjonowania bibliotek, badanie zmian i wpływu na rozwój społeczny i ekonomiczny”, uzupełniono
i aktualizowano w listopadzie 2018 r.
2
ISO 16439:2014 Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries.
3
Tamże.
1
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Wynikiem jest zwykle liczba przedstawiająca wielkość zwrotu z każdej jednostki monetarnej (np. dolara) zainwestowanej w bibliotece4.
Wpływ ekonomiczny zwykle mierzy się w kategoriach zmian wzrostu ekonomicznego, zmian na rynku pracy i zmian dochodów. Biblioteka jest postrzegana jako lokalny pracodawca, nabywca towarów
i usług czy jako instytucja przyciągająca turystów i odwiedzających. Może wpływać na sklepy funkcjonujące w jej otoczeniu, obsługujące użytkowników. Biblioteki mogą mieć wkład w lokalną gospodarkę,
oferując informacje gospodarcze. Mogą też wpływać na umiejętności i wiedzę użytkowników oraz na
ich sukcesy szkolne i zawodowe, co może oddziaływać nie tylko na gospodarkę lokalną czy regionalną,
ale nawet krajową5.
Do innych, uznanych i sprawdzonych, metod badania wpływu należą: wnioskowanie z pomiaru danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności oraz poziomu satysfakcji użytkowników, obserwacje, ankiety, wywiady lub inne metody pozyskiwania informacji i opinii bezpośrednio od użytkowników. Pomiarów można dokonywać z wykorzystaniem danych i wskaźników funkcjonalności,
które biblioteki gromadzą i obliczają od lat. Najistotniejsze są jednak badania ankietowe, wywiady
i inne metody pozwalające poznać doświadczenia użytkowników z korzystania z biblioteki, „zyski”
z dostarczonych usług oraz ogólne opinie o bibliotece6. Poza typowymi dla badań społecznych badaniami jakościowymi wykorzystuje się też opowieści i anegdoty użytkowników, uzupełniające tradycyjne raporty ilościowe.
Literatura dotycząca badań wpływu bibliotek jest bardzo obszerna, a jej największy rozwój obserwuje
się od początku XXI w.7. Analizy oddziaływania bibliotek na środowisko różnią się pod względem przedmiotów i podmiotów badawczych. Badania wpływu bibliotek publicznych dotyczą konkretnych rezultatów osiąganych dzięki udziałowi użytkowników w programach bibliotecznych, korzystaniu z usług
bibliotek lub ogólnych korzyści w określonych dziedzinach życia8.
W dotarciu do źródeł, literatury i zasobów sieciowych na temat badań wpływu bibliotek mogą być przydatne następujące zestawienia:
»» Poll R. Impact and Outcome of Libraries – wykaz norm, projektów i publikacji – bibliografia na
temat badania wpływu bibliotek9;
»» serwis IFLA Useful links related to statistics and evaluation10,11 – linki do zasobów na temat
statystyki i programów, zasobów, projektów i norm na temat statystyki bibliotecznej i badań
funkcjonalności;
»» serwis IFLA Useful links related to Library Evaluation12 – linki do witryn instytucji, projektów,
konferencji, czasopism i bibliografii nt. szeroko pojętych badań bibliotek;

Tamże.
Tamże.
6
Tamże.
7
Poll, R. Bibliography ”Impact and Outcome of Libraries” [online]. 2018 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
https://www.ifla.org/publications/node/91624.
8
Vakkari, P., Serola, S. Perceived outcomes of public libraries. Library and Information Science Research. 2012, Vol. 34,
Iss. 4, s. 37-44. ISSN 0740-8188; Rooney-Browne, Ch. Methods for demonstrating the value of public libraries in the UK:
a literature review. Library and Information Research [online]. 2011, Vol. 35, No. 109, s. 3-39. [dostęp: 30.11.2018]. ISSN
1756-1086. Dostępny w: https://lirgjournal.org.uk/index.php/lir/article/download/469/494.
9
Poll, R., dz. cyt.
10
http://www.ifla.org/statistics-and-evaluation/related-useful-links
11
Wszystkie odnośniki do stron internetowych przedstawiają wersję w dniu 30 listopada 2018 r.
12
http://www.ifla.org/statistics-and-evaluation/links-library-evaluation
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»» Głowacka, E. Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz
usług biblioteczno-informacyjnych – opis wielu projektów13,
»» Libraries matter: impact research14 – serwis Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotek ALA
(American Library Association) zawierający listę publikacji i projektów przydatnych w badaniach
wartości (gospodarczej, edukacyjnej i społecznej) bibliotek.
Wspomnieć też należy wydanie w 2014 r. normy międzynarodowej – ISO 16439:2014 Information and
documentation -- Methods and procedures for assessing the impact of libraries15, co podkreśla wagę
zagadnienia, a przede wszystkim daje bibliotekom i innym organizacjom cenne wskazówki postępowania w zakresie badań oddziaływania bibliotek.
Niniejsze opracowanie zawiera opis kilkudziesięciu istotnych badań, projektów i inicjatyw dotyczących
oceny wpływu bibliotek publicznych. Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na ten temat odsyłamy do obszernego wykazu literatury sporządzonego i aktualizowanego na bieżąco przez Poll16 oraz
kilkudziesięciu pozycji zalecanych przez autorkę, poza literaturą wykorzystaną w tekście. Ze względu
na to, że do badania wpływu bibliotek wykorzystuje się z powodzeniem statystykę biblioteczną oraz
wskaźniki funkcjonalności, niniejszy materiał stanowi kontynuację i uzupełnienie opracowania Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty
normalizacyjne17.

Przykłady badań wpływu bibliotek na świecie –
charakterystyka
Celem opracowania jest analiza metod i praktyk stosowanych w świecie w zakresie badania społecznego wpływu i ekonomicznej wartości bibliotek publicznych, na podstawie przeglądu wybranych
projektów. Spośród bardzo obszernej literatury przedmiotu dokonano wyboru projektów i inicjatyw
badawczych najczęściej cytowanych i wymienianych na listach przydatnych zasobów z badanego tematu. Nacisk położono głównie na projekty w skali kraju lub regionu, rezygnując z inicjatyw pojedynczych bibliotek. Ze względu na niejednorodny materiał i trudności w sklasyfikowaniu projektów według
jednego, przejrzystego klucza, przykłady uszeregowano od inicjatyw dotyczących wpływu społecznego,
a kończąc na badaniach wartości ekonomicznej. Należy jednak brać pod uwagę, że jeden projekt mógł
dotyczyć obydwu zagadnień. Pomocą w dotarciu do odpowiednich badań są wyróżnione w tekście
nazwy projektów oraz spis treści.
W charakterystykach poszczególnych projektów uwzględniono – w miarę dostępności – informacje takie,
jak: instytucja sprawcza i/lub finansująca, partnerzy, przedmiot badań, obszary badawcze, stosowane
metody i narzędzia, badana populacja. Skupiono się bardziej na doborze obszarów badawczych, a unikano szczegółowej analizy wyników badań. Zebrany materiał uzupełniono tłumaczeniami wybranych
kwestionariuszy ankiet (Załączniki), które mogą być wzorcami przy konstruowaniu podobnych w Polsce.

Głowacka E. Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług bibliotecznoinformacyjnych. Toruń: Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 156-194. ISBN: 978-83-231-3501-2.
14
http://www.ala.org/research/librariesmatter/
15
ISO 16439:2014, dz. cyt.
16
Poll, R., dz. cyt.
17
Opracowanie wydane w ramach projektu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Obserwatorium bibliotek: analiza
funkcjonowania bibliotek”: Burska, J., Derfert-Wolf, L., Głowacka, E. Statystyka biblioteczna i badania efektywności
bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne [online]. 2013 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny
w: http://pliki.sbp.pl/afb/statystyka-i-badania-efektywnosci-bibliotek.pdf.
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Omawiany materiał pozwala na sformułowanie szeregu wniosków:
»» badania wpływu bibliotek publicznych realizowane są w różnej skali – od pojedynczych bibliotek
(najczęściej w przypadku badania ROI), poprzez wspólne inicjatywy w regionach, krajach, do
dużych projektów międzynarodowych,
»» w ujęciu geograficznym znaleźć można przykłady ze wszystkich niemal kontynentów i krajów,
choć liderami są Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, a z Europy – kraje skandynawskie i Wielka
Brytania,
»» inicjatorami badań są stowarzyszenia bibliotek, konsorcja bibliotek (również międzynarodowe),
agendy rządowe, fundacje, instytucje naukowe (w tym szkoły bibliotekarskie na różnych
poziomach, tworzące podstawy metodologiczne i skuteczne narzędzia badania wpływu bibliotek),
pojedyncze biblioteki, niezależne organizacje badania opinii publicznej na różne tematy, w tym
korzystania z bibliotek,
»» finansowanie większych inicjatyw pochodzi z fundacji, środków publicznych (rządowych), dotacji
międzynarodowych czy środków własnych bibliotek,
»» wyniki badań wpływu bibliotek są wykorzystywane zazwyczaj do lepszego zarządzania, działań
rzeczniczych, promocji roli bibliotek, badań porównawczych, ale również wykazania wkładu
biblioteki w realizację celów instytucji nadrzędnej (np. organizatora),
»» celami i efektami niektórych projektów było tylko opracowanie modeli badawczych, wytycznych,
badania literaturowe czy określenie obszarów przyszłych badań,
»» przedmiotem badań bywa łącznie wpływ społeczny i wartość ekonomiczna bądź jeden z nich,
»» w ramach badania wpływu społecznego brane są pod uwagę różne obszary, których szczegółowa
analiza porównawcza wymaga odrębnego opracowania,
»» badanie wpływu społecznego odbywa się w odniesieniu do wszystkich usług bibliotecznych lub
wybranych, najczęściej usług w zakresie dostępu do technologii,
»» wartość pieniężną usług bibliotecznych określa się w odniesieniu do całości usług bibliotecznych
lub każdej z osobna,
»» zróżnicowane są badane populacje – najczęściej badanymi grupami są: użytkownicy bibliotek,
osoby niekorzystające z usług bibliotecznych, dyrektorzy bibliotek, pracownicy bibliotek, inni
interesariusze, np. firmy komercyjne, organizatorzy bibliotek,
»» metody badawcze dobierane są w zależności od celu badania, najczęściej są to badania
ankietowe, wywiady, grupy fokusowe, analizy danych statystycznych, jak również anegdotyczne
opowieści użytkowników,
»» spośród narzędzi badawczych najczęściej wybierane są kwestionariusze ankiety, zazwyczaj
z pytaniami zamkniętymi.

7

Opis wybranych projektów badania wpływu bibliotek
na świecie
The U.S. IMPACT Study, USA
Program finansowany przez Institute of Museum and Library Services18 oraz Fundację Billa i Melindy
Gatesów, prowadzony od 2009 r. Dotyczy korzyści z darmowego dostępu do komputerów podłączonych do internetu w bibliotekach publicznych, z uwzględnieniem cech użytkowników tych komputerów,
sposobów ich wykorzystania oraz wpływu tych działań na życie użytkowników, jak również ich rodzin,
przyjaciół i społeczności lokalnej. Metodologię i wyniki badań przedstawiono w raporcie Opportunity
for all: How the American public benefits from Internet access at U.S. libraries19. W badaniu wyróżniono osiem obszarów, które użytkownicy uznali za najczęstsze cele korzystania z komputerów w ciągu
ostatnich 12 miesięcy: edukacja, zatrudnienie, zdrowie i dobre samopoczucie, dostęp do urzędów i usług
prawnych, uczestnictwo w życiu społecznym, zarządzanie indywidualnymi finansami, przedsiębiorczość
oraz tworzenie i utrzymywanie relacji społecznych. Na ankiety odpowiedziało ponad 45 tys. użytkowników (3 176 telefonicznie oraz 44 881 sieciowo, z ponad 400 bibliotek). W badaniu zastosowano też
tzw. model mieszanej metody badawczej. W tym celu w pięciu bibliotekach przeprowadzono wywiady
z 280 osobami (użytkownikami, pracownikami biblioteki oraz przedstawicielami władz samorządowych),
które dostarczyły informacji o kontekście i wynikach badań, w tym np. o sukcesach w uzyskaniu pracy.
W badaniach ankietowych najczęściej wskazywanymi celami korzystania w bibliotece z komputerów
z dostępem do internetu były:
»» tworzenie i utrzymywanie relacji społecznych, np. kontakty z rodziną i przyjaciółmi, poszukiwanie
pomocy w rozwiązywaniu problemów, rozrywka i wypoczynek (60%),
»» edukacja (42%),
»» kariera zawodowa, np. szukanie możliwości rozwoju kariery, ubieganie się o pracę online oraz
przygotowywanie CV (40%)
»» ochrona zdrowia (37%).
Okazało się, że ankietowani zyskali najwięcej, szukając w internecie pracy, wybierając kierunek studiów,
załatwiając sprawy urzędowe czy poszukując informacji na temat zdrowia.

Impact Survey20, USA
W ramach programu Impact Survey (będącego od 2013 r. kontynuacją The U.S. IMPACT Study) – nadzorowanego przez University of Washington Information School, przy wsparciu Fundacji Billa i Melindy
Gatesów – opracowano narzędzia do badań wpływu dla każdej amerykańskiej biblioteki publicznej
(za niewielką odpłatnością). W ramach badań użytkownicy zarejestrowanych w programie biblioInstytucja federalna finansująca projekty biblioteczne i muzealne w USA.
Becker, S., Crandall, M. D., Fisher, K. E., Kinney, B., Landry, C., Rocha, A. Opportunity for all: How the American
public benefits from Internet access at U.S. libraries [online]. 2010 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
https://www.imls.gov/assets/1/AssetManager/OpportunityForAll.pdf.
20
https://impactsurvey.org/
18
19
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tek publicznych pytani są o to, jak korzystają z elektronicznych usług bibliotecznych typu: publicznie
dostępne komputery, sieć bezprzewodowa, zasoby dostępne online i szkolenia z zakresu umiejętności
cyfrowych oraz jak je wykorzystują w następujących obszarach życia: edukacja, sprawy zawodowe,
przedsiębiorczość, zdrowie i dobre samopoczucie, e-urzędy, uczestnictwo w życiu społecznym, zakupy online, integracja społeczna. Od 2013 r. w programie zarejestrowało się ponad 1 495 bibliotek.
W 2018 r. ankietę wypełniło ponad 93,4 tys. użytkowników21. Biblioteka (bądź grupa bibliotek) otrzymuje dostęp do narzędzi (promocja badań, kwestionariusz ankiety do zamieszczenia na witrynie, generator raportów, generator surowych danych, itp.) na zasadach rocznej subskrypcji, w różnych modelach
kosztowych. Kwestionariusz ankiety jest dostępny również na witrynie projektu22. Przeprowadzone
dotychczas badania wykazały, że 53,6% respondentów było bardzo zadowolonych lub zadowolonych
z publicznego dostępu do zasobów i usług elektronicznych, 63,8% uznało te zasoby za ważne lub bardzo ważne dla nich samych, a 86,4% – za ważne lub bardzo ważne dla członków lokalnej społeczności23.

Rys. 1. Witryna programu Impact Survey
Źródło: https://impactsurvey.org/.

Project Outcome: Measuring the True Impact of Public Libraries, USA
Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek Publicznych (Public Library Association, PLA) uruchomiło w 2013 r.
program Project Outcome: Measuring the True Impact of Public Libraries24, który wprowadza bibliotekarzy
w zagadnienia dotyczące pomiaru wpływu usług i programów bibliotecznych oraz bezpłatnie udostępnia
przydatne narzędzia do przeprowadzenia badań w swoich placówkach, a przede wszystkim do gromadzenia danych pomocnych w prezentacji oddziaływania bibliotek na użytkowników. Program zapewnia przeprowadzenie prostych badań użytkowników i łatwe do stosowania metody pomiaru i analizy wyników oraz
umożliwia generowanie raportów. Komplet narzędzi jest dostępny bezpłatnie, wyłącznie dla zarejestrowanych bibliotek publicznych USA i Kanady. Inne biblioteki mogą (po rejestracji) uzyskać dostęp do standardowego kwestionariusza ankiety. Projekt jest realizowany przy wsparciu Fundacji Billa i Melindy Gatesów.
Project Outcome pomaga bibliotekom zmierzyć oddziaływanie biblioteki na użytkowników w czterech kluczowych kategoriach – wiedza (knowledge), wykorzystanie (application), pewność siebie (confidence), świadomość usług (awareness) – na podstawie pomiarów wpływu usług bibliotecznych oraz ich oceny w siedmiu ob-

Crandall, M., Becker, S. Cumulative report of Impact Survey results [online]. 2018 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
https://impactsurvey.org/sites/impactsurvey.org/files/cumulative_report.pdf.
22
https://impactsurvey.org/sites/impactsurvey.org/files/docs/IMPACT_survey_2015_instrument_ENGLISH.pdf
23
Crandall, M., Becker, S. dz. cyt.
24
https://www.projectoutcome.org/
21
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szarach działania biblioteki. Obszary te zostały określone na podstawie przeglądu realizowanych programów
i oferowanych usług (m.in. pytając o to biblioteki w ramach obowiązkowych corocznych sprawozdań)25: Są to:
»» zaangażowanie obywatelskie na rzecz środowiska lokalnego,
»» edukacja cyfrowa,
»» rozwój przedsiębiorczości,
»» edukacja i uczenie się przez całe życie,
»» umiejętności czytania i pisania we wczesnym dzieciństwie,
»» umiejętności potrzebne do wykonywania pracy i rozwoju kariery
»» czytanie podczas wakacji (w oryg. summer reading).
Twórcy projektu zapewniają bibliotekom dwa narzędzia (bezpośrednie badania ankietowe, badania
uzupełniające) i opracowują trzecie – zaawansowane metody pomiarów rezultatów i wykazywania
długoterminowego wpływu bibliotek na społeczeństwo. Bezpośrednie badanie ankietowe odbywa się
na podstawie kwestionariusza składającego się z sześciu pytań zamkniętych oraz otwartych (z możliwością dodania do trzech dodatkowych, własnych pytań przez bibliotekę). Odpowiedzi na pytania
zamknięte sformułowane są w oparciu o skalę Likerta. Ankiety te są wypełniane po skorzystaniu
z usługi lub udziale w programie realizowanym przez bibliotekę i mają na celu określenie bezpośredniego ich wpływu na użytkowników oraz zmiany ich zachowań. Badania uzupełniające prowadzone są
4-8 tygodni po zakończeniu udziału w programie bibliotecznym lub skorzystaniu z usługi, na podstawie
ankiet zawierających głównie pytania wymagające odpowiedzi: tak, nie lub wyjaśnij.
Do końca 2018 r. 1335 zarejestrowanych bibliotek przeprowadziło badania, przekazując dane z ponad 202
tys. ankiet26. Ostatni raport dotyczy badań prowadzonych od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r.27. Zrealizowano je w 320 bibliotekach na podstawie zrealizowanych 4997 programów i usług, z których najpopularniejsze były: programy czytania podczas wakacji, edukacja i uczenie się przez całe życie oraz umiejętności
czytania i pisania we wczesnym dzieciństwie. Łącznie zebrano odpowiedzi na 67,3 tys. ankiet. Badania
udowodniły, że biblioteki są odwiedzane nie tylko w celu wypożyczania książek, ale również skorzystania
z innych form ich działalności, takich które pomogą zdobyć użytkownikom nowe umiejętności lub dokonać
zmian w życiu. Większość badanych użytkowników stwierdziła, że wykorzystuj wiedzę zdobytą w programach bibliotecznych i dokonuj zmian w swoim życiu. 71% respondentów uznało, że bardziej angażowali się
na rzecz środowiska lokalnego, 80% stwierdziło korzyści z programów w zakresie edukacji cyfrowej, a 77%
– z programów dotyczących edukacji i uczenia się przez całe życie. W raporcie przedstawiono szczegółowe
wyniki badań w odniesieniu do wymienionych wcześniej siedmiu obszarów działalności bibliotek28.

Ogólnokrajowe badanie w Finlandii, Norwegii, Holandii i USA
Pierwsze ogólnokrajowe badania korzyści, jakie przynoszą usługi bibliotek, przeprowadzono w Finlandii. W 2010 r. (od 18 maja do 31 lipca) skierowano drogą pocztową ankiety do 6 tys. użytkow25
Teasdale, R. Project Outcome Launch – Seven Surveys to Measure Impact. Public Libraries Online [online].
28.05.2015 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://publiclibrariesonline.org/2015/05/project-outcome-launch-sevensurveys-to-measure-impact/
26
https://www.projectoutcome.org/pages/3
27
Project Outcome : Year in Review. 2017 Report [online]. 2017 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:

https://www.projectoutcome.org/ckeditor_assets/attachments/362/pla_project_outcome_executive_summary_final.pdf.
28
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ników (losowa próba respondentów w wieku 15-80 lat, dobrana ze względu na wiek, stan cywilny
oraz region geograficzny). Zgodnie z założeniem zebrano 1 000 wypełnionych ankiet od aktywnych
użytkowników. Respondentów proszono o ocenę, jak często odnosili korzyści z usług bibliotecznych
w odniesieniu do 22 obszarów życia29. Punktem wyjścia do określenia tych obszarów były wcześniejsze badania, na podstawie których przyjęto następujące kategorie: studiowanie, praca i sprawy
zawodowe, codzienne czynności, rodzina i stosunki społeczne oraz czas wolny. Kategoria „rodzina
i stosunki społeczne” została ujęta w „życiu codziennym” ze względu na trudności w ich różnicowaniu. Ponadto zdecydowano dodać jeszcze dwa obszary – edukacja i czas wolny – mimo, że w ówczesnej literaturze brakowało informacji dotyczących postrzegania w nich korzyści z usług bibliotecznych. Badania objęły 22 obszary życia pogrupowane w czterech kategoriach:
»» edukacja
• znajdowanie ofert edukacyjnych, szkoleniowych,
• uzupełnianie formalnego wykształcenia,
• rozwój zawodowy,
• samokształcenie w czasie wolnym,
»» praca i prowadzenie działalności gospodarczej
• znajdowanie ofert pracy,
• wykonywanie określonych zadań związanych z pracą,
• rozwój kompetencji zawodowych,
»» życie codzienne
• gospodarstwo domowe,
• wychowywanie dzieci,
• utrzymanie mieszkań,
• sprawy konsumenckie,
• zdrowie,
• podróże i urlopy,
• relacje społeczne,
»» czas wolny
• lektura beletrystyki,
• lektura innych książek,
• udział w wydarzeniach kulturalnych (teatr, koncert),
• twórczość (gra na instrumencie, śpiewanie),
• aktywność sportowa, ruch na świeżym powietrzu,
• zainteresowanie przyrodą (np. zbieranie grzybów, obserwowanie ptaków),
• zainteresowanie historią i społeczeństwem
• udział w bieżących wydarzeniach i dyskusje na te tematy.
Dla każdego z 22 obszarów zastosowano 5-punktową skalę ocen: często, czasami, rzadko, nigdy, trudno powiedzieć. W trakcie analizy połączono oceny „nigdy i „trudno powiedzieć”, gdyż uznano za bardzo prawdopodobne, że respondenci, którzy nie zgłaszali korzyści również ich nie doświadczyli. Jako
największe korzyści z usług bibliotecznych respondenci wskazywali lekturę beletrystyki (70%) i innych
książek (67%), samokształcenie w czasie wolnym (59%), a także edukację i możliwość poszukiwania
pracy. Drugi popularny obszar to korzystanie z informacji turystycznej (45%), rozwijanie kompetencji
zawodowych (ok. 45%), sprawy zdrowotne (43%), udział w wydarzeniach kulturalnych (42%), uzupełnianie formalnego wykształcenia (40%), wykonywanie określonych zadań związanych z pracą (37%) i gospodarstwo domowe (37%). Mniejszy wpływ dostrzegano w czynnościach życia codziennego, dotyczą29

Vakkari, P., Serola, S., dz. cyt..
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cych rodziny i domu. Uznano też, że w najmniejszym stopniu biblioteki są pomocne w znajdowaniu
ofert pracy (13%).
Analogiczne badania przeprowadzono następnie w Norwegii (w 2011 r. przy pomocy ankiety online,
którą wypełniło 1001 dorosłych osób) i w Holandii (w 2012 r. przy pomocy ankiety online, którą wypełniło 1025 użytkowników bibliotek publicznych i 477 osób nieodwiedzających bibliotek). W celu porównania wyników w trzech krajach ze wszystkich zbiorów danych wykluczono odpowiedzi tych respondentów, którzy nie korzystali z biblioteki publicznej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ujednolicono
też dobór próbybadanej, gdyż zakres wieku w badaniach fińskich i holenderskich wynosił 15-80 lat,
w norweskich 18-80. Dla celów porównawczych włączono do analizy tylko uczestników w wieku 1880 lat. Po tych działaniach próby dla celów porównawczych wynosiły: w Finlandii 805 respondentów,
w Norwegii – 538, a w Holandii – 1 025. W analizie porównawczej ujednolicono również listę korzyści,
o które pytano użytkowników. Ze względu na to, że w badaniach w Holandii trzykrotnie połączono
dwa obszary w jeden (rozwój zawodowy i rozwój kompetencji zawodowych, aktywność sportowa, ruch
na świeżym powietrzu i zainteresowanie przyrodą oraz lektura beletrystyki i lektura innych książek),
analizując dane zastosowano trzy nowe zmienne: rozwój zawodowy (w tym rozwój kompetencji zawodowych), aktywność sportowa i ruch na świeżym powietrzu (w tym zainteresowanie przyrodą) oraz
czytanie książek. Tym samym, porównaniom podlegały zmienne (korzyści) w liczbie 19, zamiast 22.
Porównanie wyników pokazało, że poziom korzyści z usług bibliotecznych był znacznie wyższy w Finlandii niż w Norwegii i Holandii. Norwegowie i Holendrzy bardziej koncentrowali się na tradycyjnych
obszarach (czytanie, spędzanie czasu wolnego). Odsetek respondentów z Finlandii doświadczających
korzyści w innych dziedzinach był około trzykrotnie wyższy niż w Norwegii i Holandii. Oddziaływanie
bibliotek na życie kulturalne użytkowników w Finlandii było dwukrotnie wyższe30.
Tę samą metodologię badań wpływu społecznego bibliotek publicznych zastosowano też w Stanach
Zjednoczonych w 2012 r. Pytania dotyczyły 22 korzyści pogrupowanych w trzech kategoriach: życie
codzienne i zainteresowania, czytanie i samokształcenie oraz praca i edukacja. Ankiety wypełniło online
1 010 dorosłych osób (zakładana liczba respondentów), z których większość pozytywnie ocenia wpływ
bibliotek publicznych na ich życie. Najczęściej wymieniano korzyści odnoszące się do kategorii czytanie
i samokształcenie31.

Badanie postrzegania bibliotek przez społeczeństwo w sześciu krajach Afryki
Równie szeroko zakrojone badania przeprowadzono w 2011 r. w sześciu krajach Afryki (Etiopii, Ghanie,
Kenii, Tanzanii, Ugandzie i Zimbabwe)32. Badania prowadziło TNS na zlecenie Electronic Information
for Libraries (EIFL). Ankieta zawierała m.in. trzy pytania dotyczące postrzeganych korzyści z bibliotek
publicznych (Zał. 1). Najważniejszymi z korzyści okazały się: rozwój nowych umiejętności lub zdobycie nowej wiedzy, pozyskanie nowych pomysłów i zainteresowań, otrzymanie informacji przydatnych
w szkole, na uczelni, oszczędność czasu. Co ciekawe, 57% respondentów zapytanych czy czerpaliby
z innych źródeł takie same korzyści jak z usług aktualnie oferowanych przez ich biblioteki, gdyby te biblioteki nie istniały – odpowiedziało NIE. Natomiast 43% odpowiedziało, że odnieśliby te same korzyści
gdzie indziej. Osoby z drugiej grupy jako alternatywne źródło usług uznały: inną bibliotekę (69%), Internet (28%), kolegów (28%), gazety, radio, telewizja (22%).

30
Vakkari, P., Aabø, S., Audunson, R., Huysmans, F., Oomes, M. Perceived outcomes of public libraries in Finland,
Norway and the Netherlands. Journal of Documentation [online]. 2014, Vol. 70, Iss. 5, s. 927-944. [dostęp: 30.11.2018].
ISSN 0022-0418. Dostępny w: https://dare.uva.nl/search?identifier=b8582550-3b83-4bc6-8678-76fb6c8c130f.
31
Sin, S. C. J., Vakkari, P. Perceived outcomes of public libraries in the U.S. Library & Information Science Research
2015, Vol. 37, Iss. 3, s. 209-219. ISSN 0740-8188.
32
EIFL. Perceptions of Public Libraries in Africa [online]. 2011 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.eifl.net/
system/files/resources/201408/perceptions_of_public_libraries_in_africa_-_full_report_hi.pdf.
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Opracowanie metodologii i narzędzia pomiaru wpływu społecznego bibliotek
publicznych w skali kraju, Holandia
Netherlands Institute of Public Libraries (SIOB) realizował w latach 2010-2014 projekt badawczy, którego celem było wypracowanie metodologii badań wpływu społecznego bibliotek publicznych, w tym
instrumentu pomiaru (lub kombinacji kilku) stanowiącego/-ych element/-y operacjonalizacji badań.
Główne pytanie badawcze brzmiało: Jak opracować niezawodne narzędzie badawcze które umożliwi
pomiar różnych aspektów wartości społecznej biblioteki publicznej na szczeblu krajowym?33 Projekt
realizowano w dwóch fazach, z których każda zawierała kilka etapów. Pierwsza faza obejmowała trzy
etapy: przegląd i analiza literatury oraz jakościowe i ilościowe badania ankietowe. Na podstawie analizy
literatury wyodrębniono pięć głównych obszarów (możliwego) wpływu bibliotek: edukacyjny, kulturalny,
społeczny, ekonomiczny i emocjonalny. W wyodrębnionych obszarach biblioteka wywiera (lub zakłada,
że wywiera) wpływ na społeczeństwo poprzez swoje funkcje i działnia:jest postrzegana jako przyjazne
miejsc spotkań, dostawca i popularyzator informacji, multimedialne środowisko uczenia się, organizator lub gospodarz wydarzeń kulturalnych i debat, itp. Szczegółową koncepcję obszarów wpływu działań
bibliotek (outcomes), opracowaną w ramach projektu na podstawie przeglądu literatury, omówili Frank
Huysmans i Marjolein Oomes34. Dotyczy ona zarówno indywidualnych, jak i społecznych wymiarów
wpływu. Obszar emocjonalny oddzielono od pozostałych, gdyż oprócz tego, że sam w sobie jest cenny
społecznie, odgrywa też ważną rolę w pozostałych czterech obszarach. W rzeczywistości pomiędzy
wymiarami i obszarami występuje wiele powiązań, których nie pokazano w modelu. Np. umiejętności
lub możliwości zarządzania karierą (career management skills or opportunities) w obszarze ekonomicznym są związane z umiejętnościami poznawczymi (cognitive skills) w obszarze edukacji. Model
nie uwzględnia mechanizmów urzeczywistniania wpływu.
Na drugim etapie pierwszej fazy projektu, w listopadzie i grudniu 2011 r., zrealizowano badanie jakościowe w celu przebadania określonych w powyższym modelu obszarów i wymiarów korzyści z działań
bibliotek publicznych dla społeczeństwa Holandii. Przeprowadzono pogłębione wywiady z: siedmioma
dyrektorami bibliotek (miast i wsi w całym kraju), ekspertami w odpowiednich dziedzinach (np. promocja czytelnictwa) i partnerami w dziedzinie kultury. Wywiady nie przyniosły wielu nowych lub nieoczekiwanych informacji, potwierdzając tym samym model uzyskany z przeglądu literatury. Trzecim
etapem pierwszej fazy projektu było sprawdzenie modelu obszarów rezultatów działalności bibliotek
poprzez badanie ilościowe użytkowników i osób niekorzystających z usług bibliotecznych. W sierpniu
i wrześniu 2012 r. przeprowadzono badania wśród mieszkańców Holandii, na podstawie kwestionariusza ankiety zawierającego elementy czterech głównych obszarów wpływu – edukacyjnego, gospodarczego, społecznego i kulturowego oraz korzyści w obszarze emocjonalnym35. W drugiej fazie badań (w 2012 r.) – po weryfikacji teoretycznych ram pomiaru społecznego wpływu usług bibliotecznych,
zakładano dalszy rozwój i testowanie instrumentów pomiarowych (np. wskaźników czyli mierzalnych
dowodów działań lub zachowań użytkowników oraz kwestionariuszy ankiety), uwzględniających perspektywy różnych grup interesariuszy. W trakcie procesu opracowywania kwestionariusza zostanie
on szczegółowo przetestowany, w kilku fazach, a na podstawie pretestów zrewidowany i – jeśli to konieczne – ponownie przetestowany.

Huysmans, F., Oomes, M. Measuring the public library’s societal value: a methodological research program. IFLA
Journal [online] 2013, Vol. 39, Nr 2, s. 168-177 [dostęp: 30.11.2018] . ISSN 1745-2651. Dostępny w: http://www.ifla.org/
files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-39-2_2013.pdf.
34
Huysmans, F., Oomes, M., dz. cyt.
35
Opisane wcześniej badania w Finlandii, Norwegii, Holandii i USA.
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Europejskie badanie opinii użytkowników na temat korzyści wynikających
ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach
publicznych
Badanie dotyczące postrzegania przez użytkowników korzyści z dostarczania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) przez biblioteki przeprowadzono w 2012 r. w 17 krajach europejskich,
w tym Polski, przez TNS – na zlecenie Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Ogólnym celem badania było
ustalenie, jaki wpływ wywierają biblioteki publiczne na życie użytkowników. Zastosowano następujące
metody:
»» badanie źródeł zastanych (gromadzonych w 17 krajach UE) w celu zestawienia danych na temat
bibliotek,
»» badanie ankietowe typu omnibus (spotkania osobiste, ankiety telefoniczne, wywiady)
reprezentatywnej próby populacji w wieku od 15 lat w każdym z 17 krajów w celu zebrania
podstawowych danych na temat korzystania z bibliotek i publicznie dostępnych komputerów.
W sumie wypełniono 17 816 ankiet, po około 1 000 w każdym z badanych krajów.
»» badanie ankietowe użytkowników bibliotek oraz użytkowników publicznie dostępnych
komputerów w wieku od 15 lat w każdym z 17 krajów, prowadzone w bibliotekach. W sumie
przebadano 24 253 osób: 11 716 osób, które skorzystały z publicznie dostępnego komputera
w bibliotece w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz 12 537 osób, które skorzystały z biblioteki
publicznej (ale nie z komputera) w tym samym czasie,
»» dyskusje grupowe z użytkownikami publicznie dostępnych komputerów (4) oraz pogłębione
wywiady z osobami zarządzającymi bibliotekami i pracownikami na wyższych stanowiskach
kierowniczych(5).
W badaniach pytano respondentów m.in. o znaczenie poszczególnych usług bibliotecznych, czy i w jakim celu korzystali z publicznie dostępnych komputerów w bibliotece i czy byli zadowoleni z tych usług.
Zadano również pytanie „Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystanie z komputera w bibliotece
publicznej pomogło Panu(i) w następujących dziedzinach?”. Na rys. 2 przedstawiono rezultaty odpowiedzi na to pytanie. 83% użytkowników publicznie dostępnych komputerów uznało, że korzystanie z tych
komputerów przyniosło im co najmniej jedną korzyść, a jako główne korzyści wskazano oszczędność
czasu (61%) i pieniędzy (50%). 61% użytkowników publicznie dostępnych komputerów stwierdziło, że
korzystanie z komputerów w bibliotece było dla nich przydatne z punktu widzenia edukacji, dostępu
do usług administracji publicznej, a także dostępu do materiałów i umiejętności niezbędnych do znalezienia pracy. Za główne motywacje korzystania z ICT w bibliotekach uznano bezpłatny charakter usług
oraz brak takiej możliwości w domu36.

Quick, S., Prior, G., Toombs, B., Taylor, L., Currenti, R. Cross-European survey to measure users’ perceptions of
the benefits of ICT in public libraries [online]. 2013 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: https://digital.lib.washington.edu/
researchworks/handle/1773/22718; Quick, S., Prior, G., Toombs, B., Taylor, L., Currenti, R. Europejskie badanie opinii
użytkowników na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach
publicznych [online]. 2013 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.biblioteki.org/dam/jcr:83be425b-8ec3-4687aa0d-b4bb83b67250/Europejskie_badanie.pdf.
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Rys. 2. Korzyści dla użytkowników publicznie dostępnych komputerów w bibliotekach. Badania przeprowadzone
w 2012 r. w 17 krajach europejskich.
Źródło: Quick, S. et al. Europejskie badanie …, dz. cyt.

Badania Pew Research Center, USA
Niezależny amerykański ośrodek badawczy Pew Research Center realizuje wiele badań dotyczących
bibliotek. Jedno z nich jest częścią szerszego projektu Pew Research Center’s Internet & American Life
Project, finansowanego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. W badaniu przeprowadzonym w 2013 r.,
w grupie ponad 6 tys. respondentów, 90% z nich uznało, że zamknięcie lokalnej biblioteki miałoby wpływ
na ich społeczność. Dwie trzecie uważało również, że wpłynęłoby to negatywnie na nich samych i ich
rodziny. Wśród najbardziej docenionych aspektów usług bibliotecznych wymieniano: dostęp do książek i mediów, ciche, bezpieczne miejsce do spędzenia czasu, czytania lub nauki, możliwość uzyskania
pomocy w znalezieniu informacji. Usługi bardziej specjalistyczne, np. pomoc w poszukiwaniu pracy, są
niezwykle istotne dla osób o niższym wykształceniu i dochodzie, a także bezrobotnych i niepełnosprawnych37. Kolejnym badaniem przeprowadzonym w 2015 r. objęto grupę 2004 Amerykanów w wieku powyżej 16 lat, spośród których 65% uznało, że zamknięcie miejscowej biblioteki miałoby znaczny wpływ
na ich społeczność38. W 2016 r. przeprowadzono sondaż telefoniczny wśród 1601 Amerykanów w wieku
powyżej 16 lat, pytając o poglądy na temat aktualnego stanu ich lokalnych bibliotek. Wyniki pokazały m.in., że 77% respondentów zgadza się z tym, że biblioteki zapewniają im potrzebne zasoby, a 66%
twierdzi, że zamknięcie miejscowej biblioteki miałoby istotny wpływ na ich społeczności, choć tylko 33%
twierdzi, że będzie to miało wpływ na nich osobiście lub na ich rodziny39. W raporcie dostępny jest
kwestionariusz ankiety40, w którym zamieszczono pytania odnoszące się do badania wpływu bibliotek
(Zał. 2). W badaniu przeprowadzonym jesienią 2016 r. ok. 78% dorosłych badanych uważało, że biblioteki
pomagają im znaleźć wiarygodne i godne zaufania informacje, 76% – że biblioteki pomagają im uczyć się
nowych rzeczy, 56% – że pomagają uzyskać informacje przydatne w podejmowaniu decyzji a 55% badanych stwierdziło, że szkolenie w zakresie korzystania z komputerów, smartfonów i internetu pomogłoby
w podejmowaniu decyzji W odpowiedziach na te pytania wyróżniali się pozytywnie milenialsi (18-35
lat). Biblioteka jest postrzegana jako przydatne źródło informacji41.
37

How Americans value public libraries in their communities [online]. Pew Research Center, 2013 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:

http://www.pewinternet.org/2013/12/11/libraries-in-communities/.
38
Pozostałe wyniki badań, zastosowana metodologia oraz kwestionariusze ankiet dostępne w raporcie:
Horrigan, J. Libraries at the Crossroads [online]. Pew Research Center, 2015 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
http://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/9/2015/09/2015-09-15_libraries_FINAL.pdf.
39
Horrigan, J. B. Libraries 2016 [online]. Pew Research Center, 2016 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.pewinternet.org/
2016/09/09/2016/Libraries-2016/.
40
Tamże.
41
Geiger, A. Most Americans – especially Millennials – say libraries can help them find reliable, trustworthy information.
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EDGE Initiative, USA
Ocena wpływu dostępu do technologii w bibliotekach publicznych jest przedmiotem zainteresowania projektu EDGE Initiative42 realizowanego od 2011 r. przez biblioteki, organizacje i samorządy lokalne, wspieranego przez stowarzyszenia bibliotek (ALA, PLA), a finansowanego głównie przez Fundację
Billa i Melindy Gatesów. W ramach tej inicjatywy opracowano zestaw wzorców, wskaźników i narzędzi pomocnych w planowaniu strategicznym, podnoszeniu jakości usług, badaniach porównawczych,
działaniach rzeczniczych i promocji. Biblioteki, które zdecydują się wziąć udział w programie, w pierwszej fazie dokonują samooceny zgodnie z zestawem wskaźników, a następnie wraz z ocenami otrzymują zalecenia w kwestii działań naprawczych. Tzw. Edge Benchmarks podzielone są na trzy grupy,
a wszystkie mierniki dokładnie opisane (Zał. 3).

Rys. 3. Wskaźniki Edge Benchmarks
Źródło: http://www.libraryedge.org/benchmarks.

Ogólnokrajowe badania wpływu sieci bibliotek akademickich i publicznych
na gospodarkę i społeczeństwo oraz zysków z ich funkcjonowania, Hiszpania
W 2012 r. Hiszpańska Federacja Stowarzyszeń Archiwów, Bibliotek, Dokumentacji i Muzeów (Federacíon Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentacíon y Museística, FESABID)
podjęła badania wpływu sieci bibliotek akademickich i publicznych na gospodarkę i społeczeństwo oraz
zysków, jakie te placówki generują. Badaniami objęto zarówno użytkowników bibliotek, jak i osoby niekorzystające z nich. Ponadto uwzględniono oficjalne statystyki krajowe, dane z systemu REBIUN (Sieć
Bibliotek Uniwersyteckich w Hiszpanii, Red de Bibliotecas Universitarias)43 oraz z serwisu Las Bibliotecas Públicas Españolas en cifras44. W ramach prac stworzono model stałego monitorowania krajowej
sieci bibliotek i systematycznej oceny wskaźników wpływu społeczno-ekonomicznego45.
Pew Research Center, 2017 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/30/most-

americans-especially-millennials-say-libraries-can-help-them-find-reliable-trustworthy-information/.
http://www.libraryedge.org/
43
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
44
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/bibliotecas-publicas-espanolas-en-cifras.html
45
FESABID Study: The Economic and Social Value of Information Services: Libraries [online]. 2014 [dostęp:
30.11.2018]. Dostępny w: http://www.fesabid.org/documentos/economic_social_value_information_service_libraries.pdf.
42
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W początkowej fazie równolegle realizowane były trzy kierunki badań. Pierwszym z nich był przegląd
literatury w celu zebrania informacji o podobnych badaniach w innych krajach, które mogą posłużyć
jako modelowe rozwiązania lub podstawy teoretyczne. Analizowano również dane publikowane przez
INE (Narodowy Instytut Statystyczny Hiszpanii) oraz REBIUN, konieczne do dokonania szacunków opisanych w raporcie końcowym. Kolejnym etapem (w grudniu 2012 r.) było badanie użytkowników w celu
określenia postrzegania bibliotek przez osoby niekorzystające z nich (świadomość usług, rating, gotowość do odwiedzenia biblioteki, ocena tego, co reprezentują na rzecz społeczności lokalnych, itd.)
Respondentów pytano, ile byliby skłonni zapłacić z podatku na utrzymanie bibliotek w kraju. Następnie
autorzy badań realizowali jakościowy etap studium, w którym w trakcie czterech spotkań (w lutym
2013 r.) ze specjalistami z każdej grupy bibliotek, archiwów i ośrodków dokumentacji oraz centrów
dokumentacji w firmach prywatnych omawiali sposoby wnoszenia przez biblioteki wartości dla społeczeństwa oraz definiowali priorytety badawcze46. Wyniki tego etapu procesu badawczego wykazały, że
korzystnie byłoby podzielić badania na dwa nurty: użytkowników bibliotek publicznych oraz użytkowników bibliotek uniwersyteckich i naukowych. Kolejne przydatne do badań opinie zbierano na konferencjach branżowych. Końcowa faza projektu polegała na przeprowadzeniu dwóch badań użytkowników
bibliotek publicznych (osób niekorzystających z bibliotek oraz użytkowników) i użytkowników bibliotek uniwersyteckich i naukowych. W badaniach wykorzystywano kwestionariusze ankiet, w których
zastosowano m.in. metodologię wyceny warunkowej, znaną i dobrze udokumentowaną (Zał. 4). Jednym
z oryginalnych wkładów tego badania do ogólnej metodologii było filtrowanie wcześniejszych danych
z użyciem analizy rozpoznawczej. W celu uniknięcia inflacji (nadmiernej obecności niektórych danych)
zebrane dane zostały poddane uprzedniej filtracji w celu usunięcia wartości nietypowych, tzn. takich,
które podniosłyby znacznie średnie. W raporcie podano więcej szczegółów odnoszących się do metodologii oceny wartości ekonomicznej bibliotek47. Jednym z ciekawszych rezultatów było wyliczenie wskaźnika zwrotu z inwestycji ROI, którego wysokość (dla sieci bibliotek publicznych, akademickich i naukowych) oszacowano od 2,80 do 3,83 euro, a użytkownicy byliby skłonni zapłacić przeciętnie 32,10 euro
ze swoich podatków na utrzymanie bibliotek w kraju. Wyniki badań pokazały też m.n., iż przeciętny
użytkownik biblioteki publicznej ocenił wartość otrzymywanych usług (np. wypożyczanie, korzystanie
z czytelni, pomoc bibliotekarzy, dostęp do internetu, imprezy kulturalne) na 17,70 euro miesięcznie48.

Wybrane inicjatywy i badania w Wielkiej Brytanii49
W 2009 r. na zlecenie Departamentu Kultury, Mediów i Sportu (Department for Culture, Media & Sport,
DCMS50) – odpowiedzialnego z ramienia rządu Wielkiej Brytanii m.in. za sprawy bibliotek w Anglii –
opracowano raport Capturing the Impact of Libraries. Przeanalizowano w nim istniejące dane i syntetyczne badania dotyczące wpływu usług bibliotecznych na lokalne społeczności51. Opracowanie miało
posłużyć m.in. kluczowym grupom interesariuszy bibliotek publicznych, w tym władzom lokalnym zainteresowanym korzyściami, jakie dają mieszkańcom biblioteki. Na wstępie dokonano analizy stanu
obecnego bibliotek w Anglii – na podstawie ogólnodostępnych statystyk, opracowano podstawowy
katalog usług, zasobów i działań. Opisano też trendy w korzystaniu z instytucji kultury oraz kosztów
ponoszonych na ten cel przez mieszkańców.
Przegląd literatury pokazał, że biblioteki publiczne w Anglii są zaangażowane w realizację szeroko
zakrojonego zakresu usług i działań, co stwarza jednocześnie trudności w wykazywaniu ich wpływu.
Tamże, rozdział 4.
Tamże, rozdział 2.1. The value of libraries to users: market pricing (MP) method oraz 2.5. The return on investment in
libraries.
48
FESABID Study, dz. cyt.
49
Obszerny przegląd realizowanych w Wielkiej Brytanii metod, narzędzi i projektów dotyczących wpływu bibliotek
przedstawiła Christine Rooney-Browne, dz. cyt.
50
Obecnie Department for Digital, Culture, Media and Sport; akronim pozostał DCMS.
51
DCMS. Capturing the Impact of Libraries. Final Report [online]. 2009 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.culture.gov.uk/images/publications/Capturing_the_impact_of_libraries.pdf.
46
47
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W wielu z tych „nowych” obszarów działalności bibliotek (np. aktywności na rzecz dzieci, wspieranie
dorosłych w zdobywaniu różnych umiejętności, udzielanie informacji w zakresie zdrowia) biblioteki nie
są i nie będą wiodącymi placówkami. To znaczy, że wpływ bibliotek w tych dziedzinach będzie mniejszy
niż innych instytucji (np. szkół, ośrodków zdrowia). Dlatego należy skoncentrować się na pokazywaniu,
jaki wpływ mogą mieć biblioteki na realizację priorytetów społeczno-gospodarczych lokalnych społeczności. Można to czynić poprzez dowodzenie rozpoznanych efektów pośrednich czy krótkoterminowych,
przyczyniających się do bardziej znaczących efektów długoterminowych, takich jak wzrost gospodarczy, średnia długość życia i rozwój lokalnej demokracji.
Przegląd dotychczasowych wyników badań wpływu bibliotek wykazał, że:
»» przeważają jednorazowe ograniczone w czasie badania podstawowych usług,
»» brak danych bazowych, wobec których można mierzyć zmiany,
»» brak dogłębnych badań jakościowych, analizujących specyficzne interakcje, które mają miejsce
w bibliotekach.
W raporcie określono wiele rekomendacji stwierdzając, że biblioteki publiczne muszą zadbać o to,
aby podstawowe dane na temat usług i użytkowników, we wszystkich obszarach, były kompleksowe
i spójne w celu:
»» zarządzania efektywnością i jej doskonalenia,
»» pokazywania wkładu bibliotek w realizację krótkoterminowych celów, zwłaszcza na poziomie
lokalnym,
»» ustalenia danych bazowych do bardziej złożonych analiz oddziaływania, takich jak efektywność
kosztowa czy wskaźnik społecznej stopy wzrostu (SROI).
Szczególną uwagę biblioteki powinny zwrócić na badanie wpływu w obszarach:
»» edukacja
»» integracja społeczna
»» dobrostan i zdrowie.
Podkreślono wagę badań wśród dzieci i młodzieży.
W raporcie przedstawiono również pierwszą próbę stworzenia logicznego modelu uświadamiania sobie wpływu bibliotek publicznych. Na rys. 4, w kolumnie po lewej przedstawiono typową ofertę nowoczesnej biblioteki publicznej.
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Rys. 4. Model wpływu bibliotek publicznych w Anglii.
Źródło: DCMS. Capturing the Impact of Libraries...., dz. cyt.

Rada Muzeów, Archiwów i Bibliotek w Anglii (Museums, Libraries & Archives Council52) opracowała
w 2010 r. schemat wyników, które powinny osiągać m.in. biblioteki, przeznaczony głównie dla władz lokalnych53. Opracowanie zawiera dowody wpływu, opisy najlepszych praktyk, a także propozycje wskaźników do pomiaru wpływu. Wskaźniki odnoszą się do krajowego zestawu National Indicators for Local
Authorities and Local Authority Partnerships54. Rezultaty przedstawiono w następujących grupach:
»» silniejsza społeczność,
»» bezpieczniejsza społeczność,
»» dzieci i młodzież – zdrowie,
»» dzieci i młodzież – osiągnięcia,
»» dzieci i młodzież – aktywność,
»» zdrowie i dobrostan dorosłych,
»» walka z wykluczeniem społecznym, promowanie równości,
»» lokalna gospodarka.
Od 2012 r. Arts Council England.
Museums, Libraries & Archives Council. Outcomes Framework for museums, libraries and archives [online]. 2010 [dostęp:
30.11.2018]. Dostępny w: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110802101741/http:/www.mla.gov.uk/what/raising_
standards/improvement/~/media/Files/pdf/2008/outcomes_framework_v2.ashx.
54
„W 2007 r. w Wielkiej Brytanii ukazała się publikacja pt. National Indicators for Local Authorities and Local Authority Partnerships:
Handbook of Definitions. Podręcznik zawiera wskaźniki monitorowania wydajności i efektywności pracy samorządów i współpracy
na szczeblu lokalnym. [...] Pierwsza wersja publikacji zawierała 198 wskaźników. W wyniku rocznych konsultacji, ostateczną listę
zredukowano do 185 mierników, które przyjęto do realizacji w latach 2009–2010. Wskaźniki podzielono na cztery główne kategorie:
1. Silniejsze i bezpieczniejsze społeczności, 2. Dzieci i młodzież, 3. Sytuacja ludzi dorosłych, przeciwdziałanie wykluczeniom
i promocja równości społecznej, 4. Gospodarka lokalna i zrównoważone środowisko. Zob. Rogala P., Kusterka-Jefmańska M.,
Chojecka J., Koch-Mitka J. Opis koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i wskaźników jakości usług
publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Krakowa i Poznania [online]. 2012 [dostęp: 30.11.2018].
Dostępny w: https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=98139&wer=0&new=t&mode=shw (W Zał. 4 lista wskaźników).
52
53
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Podobny raport opublikował w 2010 r. DCMS55. Celem opracowania było wskazanie kierunków dalszych
działań w zakresie oceny jakości i oddziaływania bibliotek publicznych. Sformułowano je w formie
54 rekomendacji, pogrupowanych w sześciu obszarach:
1) doprowadzenie usług bibliotecznych do najwyższego poziomu jakości,
2) odwrócenie obecnego trendu spadku wykorzystania bibliotek i wzrost liczby korzystających z usług,
3) usługi biblioteczne są w stanie sprostać ograniczonym funduszom publicznym,
4) zagwarantowanie dostępności bibliotek 24/7 i natychmiastowego dostępu do informacji,
w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców,
5) wszystkie biblioteki wykorzystują możliwości cyfryzacji,
6) pokazywanie członkom społeczności, politykom, przedstawicielom mediów, że biblioteki są nadal
ważne.
W raporcie podkreśla się, że jedną z wielkich zalet bibliotek publicznych jest ich wpływ i oddziaływanie na wiele priorytetów społecznych i rządowych – w zakresie podstawowych umiejętności, zdrowia
i dobrego samopoczucia, rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, nieformalnego kształcenia dorosłych
i włączenia cyfrowego. W celu demonstrowania i wzmacniania tego wpływu i wartości usług, biblioteki
muszą odnosić się do krajowych i lokalnych priorytetów, zapewniając sobie integralność w planowaniu
i realizacji zadań samorządów lokalnych. Jednym z istotnych wyzwań w tym zakresie jest ulepszanie
jakości gromadzonych danych i wyników badań na temat działalności bibliotek i ich wpływu. Raport
zawiera schemat Model of Impact (rys. 5), opisujący osobiste korzyści oraz pośrednie i długoterminowe
rezultaty wynikające z działalności bibliotek, w odniesieniu do wspomnianych krajowych wskaźników
(National Indicators for Local Authorities and Local Authority Partnerships). Model bazuje na wzorcu
opisanym w omówionym wcześniej raporcie DCMS Capturing the Impact of Libraries.

Rys. 5. DCMS: Model of Impact
Źródło: DCMS. The modernisation review of public libraries..., dz. cyt.
DCMS. The modernisation review of public libraries: A policy statement [online]. 2010 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny
w: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228855/7821.pdf.
55
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W związku z tym, że obecnie gromadzone przez biblioteki i przekazywane do agencji rządowych dane
statystyczne oraz prowadzone (również w skali kraju) badania użytkowników nie odzwierciedlają
wpływu bibliotek na społeczności, w raporcie zaleca się poszerzenie ogólnokrajowych badań (np. DCMS
Taking Part56) o pytania, w jakim celu ludzie odwiedzają biblioteki i w jaki sposób biblioteki mogą zwiększyć swoją atrakcyjność dla osób, które ich nie odwiedzają. Rekomenduje się również wspólne działania
(np. z uczelniami, organizacjami pozarządowymi) w zakresie rozwijania narzędzi do pomiaru wpływu.
W 2014 r. na zlecenie Rady Sztuki Anglii (Arts Council England) opracowano raport na temat wpływu bibliotek na gospodarkę57. W pierwszym etapie badań dokonano przeglądu literatury w celu zebrania dokumentacji dostępnej na szczeblu krajowym. Analizę badań w różnych krajach przeprowadzono z podziałem na:
1) zagadnienia ekonomicznej wyceny bibliotek publicznych w trzech obszarach:
»» wpływ ekonomiczny bibliotek,
»» biblioteki jako instytucje ułatwiające tworzenie wartości ekonomicznej w sąsiedztwie lokalnej
gospodarki,
»» biblioteki jako organizacje, które zapewniają szeroki zakres usług cenionych przez użytkowników
i osoby niekorzystające z bibliotek,
2) studia dotyczące wpływu edukacyjnego i społecznego w pięciu obszarach:
»» edukacja i rozwój osobisty dzieci i młodzieży,
»» edukacja, umiejętności i możliwości zatrudnienia dorosłych,
»» zdrowie i dobre samopoczucie,
»» zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej,
»» włączenie cyfrowe.
Wśród inicjatyw angielskich warto również odnotować opublikowany w 2016 r. opracowanie grupy roboczej ds. bibliotek (Libraries Taskforce) na zlecenie DCMS Libraries Deliver: Ambition for Public Libraries
in England 2016-202158. Przedstawia ono wizję wartości i wpływu bibliotek publicznych i jest przeznaczone do stosowania przez: decydentów na szczeblu lokalnym i centralnym, ministrów odpowiednich
resortów w rządzie, dyrektorów i pracowników bibliotek, przedstawicieli społeczności lokalnej, organizacje partnerskie oraz obecnych i potencjalnych dostawców towarów i usług bibliotekom. Przedstawiona
wizja zakłada siedem obszarów wkładu bibliotek publicznych w rozwój społeczny i gospodarczy:
1) czytanie i podstawowe umiejętności,
2) umiejętności cyfrowe,
Badania prowadzone od 2005 r. w Anglii przez Department for Culture, Media and Sport (DCMS), dotyczące
zaangażowania mieszkańców w działalność instytucji sztuki, kultury, sportu, w tym bibliotek. Zob. https://www.gov.uk/
guidance/taking-part-survey.
57
Arts Council England. Evidence review of the economic contribution of libraries [online]. 2014 [dostęp: 30.11.2018].
Dostępny w: http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Evidence_review_economic_contribution_
libraries_2014.pdf.
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3) zdrowie i dobre samopoczucie,
4) rozwój ekonomiczny,
5) kultura i kreatywność,
6) społeczności,
7) uczenie się.
W dalszej części raportu uszczegółowiono powyższe cele, na podstawie których rząd oraz samorządy
lokalne powinny wypracować jednolity model badania wpływu bibliotek w perspektywie do 2021 r. W każdym z obszarów określono: co biblioteki dostarczają, co mogą ulepszyć do 2021 r. oraz wskaźniki pomiaru.
Walijska agencja rządowa CyMAL: Museums Archives and Libraries Wales opracowuje od 2012 r.
zestawy standardów funkcjonowania dla walijskich bibliotek publicznych zawierające odpowiednie
wskaźniki. Ostatnia edycja z 2017 r. uwzględnia również wskaźniki oddziaływania bibliotek na społeczności lokalne wśród 12 podstawowych standardów i 16 wskaźników do monitorowania jakości i wpływu usług59. Podstawowym z nich jest wskaźnik oceniający wpływ korzystania z biblioteki na życie ludzi i zmiany w nich zachodzące. Pomiar tego wskaźnika wymaga prowadzenia badań użytkowników
(przynajmniej raz na trzy lata, według ujednoliconego kwestionariusza) w celu uzyskania następujących danych, porównywalnych dla wszystkich bibliotek:
»» procent osób dorosłych, które twierdzą, że korzystanie z biblioteki pomogło im rozwinąć nowe umiejętności,
»» procent osób młodych, którzy twierdzą, że korzystanie z biblioteki pomogło im uczyć się i znaleźć
informacje,
»» procent osób dorosłych, które znalazły w bibliotece przydatne informacje na temat zdrowia
i dobrego samopoczucia,
»» procent osób dorosłych, którzy doświadczyli biblioteki jako miejsca przyjemnego, bezpiecznego
i integrującego,
»» procent osób dorosłych twierdzących, że biblioteka przyczyniła się do zmian w życiu.
Rada Bibliotek Szkockich (Scottish Library and Information Council, SLIC) opublikowała w 2017 r. schemat działań pomagający bibliotekom podnosić jakość usług i wykazywać ich wpływ na społeczeństwo
– How Good is our Public Library Service?60. Plan zawiera pięć głównych wskaźników jakości, jako mierników samooceny: dostęp do informacji, doświadczenia czytelników, kultura nauczania, zaangażowanie
osób i całych społeczności, wizja i strategia rozwoju. Materiał stanowi jednocześnie poradnik i pakiet
narzędzi (szablony samooceny, planowania i raportów) dla bibliotek, które chcą wdrożyć plan poprawy
jakości. Warto nadmienić, że przy ocenie każdego wskaźnika podane są przykładowe pytania nawiązujące do wpływu usług bibliotecznych, które każdy ewaluator powinien sobie zadać:
»» jak gromadzone zasoby biblioteczne wpłynęły na jednostki i społeczności, czy istnieją dowody na
ten wpływ?
59
Connected and Ambitious Libraries: The sixth quality framework of Welsh Libraries 2017-20 [online]. 2017 [dostęp:
30.11.2018]. Dostępny w: https://gov.wales/docs/drah/publications/170331-connected-and-ambitious-libraries-en.pdf.
60
Scottish Library and Information Council. How Good is our Public Library Service? A Public Library Improvement Model for
Scotland [online]. 2014 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: https://scottishlibraries.org/media/1084/hgiopls-landscape-web-2017.pdf.
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»» w jaki sposób rozwiązania zapewniające dostęp do zasobów i pomieszczeń miały wpływ na
jednostki i społeczności, czy istnieją dowody na ten wpływ?
»» jakie zmiany zaszły w użytkownikach biblioteki dzięki skutecznemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu
ich potrzeb czytelniczych, czy istnieją dowody wpływu?
»» jaki wpływ na poszerzenie dostępu do edukacji miało promowanie możliwości uczenia się
w bibliotece? jakie są dowody wpływu na rozwój umiejętności w społeczności?
»» jakie znaczenia ma praca na rzecz lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego, czy istnieją dowody
wpływu?
»» w jaki sposób jest zarządzane wdrażanie nowych rozwiązań i innowacji? czy istnieją procesy
pozwalające na demonstrowanie wpływu projektów?
»» jak mierzony jest wpływ partnerstw i wspólnych działań z biblioteką?

Projekt PLACE, Norwegia
Badanie biblioteki jako miejsca podjęli w swojej pracy norwescy badacze w ramach projektu Public Libraries – Arenas for Citizenship (PLACE) 61. Projekt realizowano był w latach 2007-2011 w ramach konsorcjum utworzonego przez kilka szkół wyższych (Oslo University College, University of Tromsø oraz
Oslo School of Architecture and Design), a finansowany przez Research Council of Norway. Celem projektu była analiza możliwości rozwoju bibliotek w wielokulturowym lokalnym środowisku w zakresie:
»» dostosowania ich działalności do wszystkich grup społeczności,
»» działania jako miejsca spotkań sprzyjającego rozwojowi kapitału społecznego,
»» tworzenia odpowiedniego potencjału dla rozwoju wielokulturowej komunikacji potrzebnej
w kształtowaniu procesów demokratycznych62.
W każdym z czterech miejsc – trzech powiatach Oslo oraz mieście Tromsø – przebadano (wywiady
telefoniczne trwające około 12 minut) 250 respondentów dobranych losowo z bazy danych numerów
telefonicznych.
Przy opracowywaniu kwestionariusza ankiety grupa badawcza PLACE czerpała inspiracje z literatury,
własnych propozycji oraz wywiadów z pracownikami bibliotek publicznych i naukowcami z zakresu LIS,
włączając takie np. pytania:
»» czy respondenci uczestniczyli w spotkaniach publicznych w bibliotece (biblioteki jako sfera
publiczna),
»» czy respondenci spotykali się z przyjaciółmi i sąsiadami (biblioteki jako nieformalne trzecie miejsce),
»» czy respondenci pracowali z przyjaciółmi i współpracownikami nad wspólnym projektem lub
realizowali wspólne zainteresowania (biblioteki jako miejsce spotkań),
61
Aabø, S., Audunson, R., Vårheim, A. How do public libraries function as meeting places? Library & Information Science
Research [online]. 2010, Vol. 32, s. 16-26 [dostęp: 30.11.2018]. ISSN 1030-5033. Dostępny w: https://munin.uit.no/
handle/10037/3099.
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»» czy respondenci poznawali nowe osoby (biblioteka jako agora i sfera publiczna),
»» biblioteka jako meta-miejsce spotkań, w którym respondenci umawiają się, aby spotkać się gdzieś
indziej, np. przyłączając się do klubu szachowego, chóru lub klubu sportowego,
»» biblioteka jako organizator angażowania się osób w rozwiązywanie problemów społecznych
i politycznych.
W innych częściach kwestionariusza pytano o sprawy związane z kapitałem społecznym, chcąc zbadać
np. w jakim stopniu respondenci angażowali się jako wolontariusze oraz działali w instytucjach społecznych na poziomie lokalnym i krajowym. Respondentów pytano również, czy próbowali poprawić
warunki w środowisku lokalnym poprzez różne działania, np. kontakty z politykami, podpisanie petycji.

Badanie wpływu bibliotek publicznych we Włoszech
Sara Chiessi przebadała 81 użytkowników czterech włoskich bibliotek publicznych pod kątem oddziaływania usług bibliotecznych na jednostki oraz na całe społeczności, z uwzględnieniem różnych sposobów i celów korzystania z bibliotek oraz pod kątem wartości tych usług wyrażonej w kwotach pieniężnych63. Badania nie były nastawione na pomiar wartości usług każdej z bibliotek biorących w nich
udział. Głównym celem pracy było raczej określenie efektywnych metod pomiaru różnych rodzajów
wpływu bibliotek na użytkowników, poprzez testowanie narzędzia oceny. Rozprawa stałą się jednym
z kluczowych materiałów empirycznych wykorzystanych do opracowania normy ISO 16439:2014 Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries.
Badanie dotyczyło zebrania opinii użytkowników na temat, jak ważne są dla nich usługi bibliotek
publicznych, szczególnie w odniesieniu do ich studiów i badań, doskonalenia zawodowego, kształcenia dorosłych oraz życia osobistego i dobrego samopoczucia. Wykorzystano metodę wywiadów
osobistych. Kwestionariusz pytań opracowano na podstawie narzędzia stworzonego w ramach projektu IFLA/ISO/UNESCO Global Statistics for the 21st century64. Każdy z wywiadów trwał ok. 10 minut
– przeprowadzono je w ciągu 8 dni (po 2 dni w każdej z badanych bibliotek). Bezpośrednie rozmowy,
interakcje z użytkownikami pozwoliły na obserwacje ich zachowań i zebranie uwag do kwestionariusza. Ostatecznym rezultatem projektu był skorygowany kwestionariusz wywiadu/ankiety, który może
być stosowany przez inne biblioteki publiczne, nie tylko we Włoszech (Zał. 6).

Pomiary wpływu bibliotek publicznych w Kanadzie
W Kanadzie nie prowadzono badań wpływu bibliotek na szerszą skalę. Grupa badaczy opracowuje metody pomiaru wpływu bibliotek i tzw. L-Index CULC65. Konsultacje odbywają się w ramach Kanadyjskiej
Rady Bibliotek Miejskich (Canadian Urban Libraries Council, CULC), a ich celem jest przedyskutowanie
wartości i wpływu bibliotek, które należy prezentować ich interesariuszom. Pierwszym etapem prac
było określenie priorytetowych zainteresowań badawczych, a punktem wyjścia – ogólny zarys obszarów wpływu biblioteki, określony na podstawie dotychczasowych badań na świecie:
Chiessi, S. What are libraries worth? A way to assess the impact of Italian public libraries on user’s lives and society
[on-line]. IFLA, 2011 [dostęp 30.11.2016]. Dostępny w: http://www.ifla.org/files/assets/library-theory-and-research/
Projects/researcher-librarian-report-chiessi.pdf.
64
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»» rozwój społeczny (realizowany poprzez kluby czytelnicze i programy dla rodziców, dzieci
i młodzieży),
»» rozwój gospodarczy (realizowany poprzez warsztaty doskonalenia zawodowego i poszukiwania
pracy, szkolenia w zakresie obsługi baz danych, wspieranie przedsiębiorczości),
»» rozwój edukacji (realizowany poprzez kształcenie umiejętności czytelniczych we wczesnych latach
rozwoju, kluby odrabiania prac domowych,
»» rozwój kultury (np. dni kultury, spotkania autorskie, dostęp do zbiorów).
W ramach prac nad L-Index CULC prowadzone są również badania pomocnicze, np.:
»» jaki jest wpływ programów i usług bibliotecznych ukierunkowanych na wspieranie użytkowników
w ponownym wchodzeniu na rynek pracy?
»» jakie warunki muszą być spełnione, żeby osoby zatrudnione w otoczeniu biblioteki były
zadowolone i zaangażowane?
»» jak użytkownicy wykorzystują różne przestrzenie w bibliotece?
W 2015 r. na zlecenie CULC przeprowadzono badanie sposobów wykorzystania przestrzeni bibliotecznych w trzech sieciach bibliotek publicznych: Brampton, Calgary i Markham66. Przeprowadzone ankiety
i obserwacje dowiodły, że biblioteki nadal są przyjaznymi miejscami – 96% użytkowników czuje się
mile widziana odwiedzając bibliotekę, 91% uważa, że pracownicy biblioteki są pomocni, 69% ocenia wyposażenia jako wygodne. Większość respondentów uważa bibliotekę za użyteczną: 90% z nich osiąga
zamierzony cel odwiedzając bibliotekę, a 85% jest w stanie znaleźć to, czego szukali. Okazało się również, że tradycyjne funkcje bibliotek są nadal popularne – respondenci oczekują od nich wypożyczania
i czytania książek, uczenia się, studiowania itp.67

Libraries Building Communities, Australia
Rada Bibliotek stanu Wiktoria (Library Board of Victoria) i Biblioteka Publiczna stanu Wiktoria (State
Library of Victoria), zainicjowały pierwszy w Australii, szeroko zakrojony program badawczy – Libraries
Building Communities (LBC)68 – mający na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat usług
bibliotek publicznych i pokazanie roli bibliotek publicznych w realizacji planów administracji rządowej.
Przeprowadzono szereg badań obejmujących łącznie ok. 10 tys. osób:
»» spotkania w grupach fokusowych (9 grup użytkowników bibliotek, 9 grup osób niebędących
użytkownikami, 6 grup pracowników bibliotek),
»» wywiady telefoniczne – próba losowa 400 osób,

http://www.culc.ca/research/space/
Silk, K. Space Use Study: Brampton Library, Calgary Public Library, and Markham Public Library [online] Canadian
Urban Libraries Council (CULC), 2015 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.culc.ca/cms_lib/CULC%20
Space%20Study.pdf.
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»» 35 wywiadów z reprezentantami władz samorządowych, radnych, urzędników, przedstawicieli
biznesu, dyrektorów szkół i nauczycieli oraz osób pracujących w kluczowych organizacjach
społecznych,
»» badania ankietowe online wśród 8 602 użytkowników w każdej z 44 bibliotek stanu Wiktoria wraz
z 238 filiami69.
Wyniki i wnioski zaprezentowano w czterech raportach70:
1) Koncepcja budowania społeczności, opis sieci bibliotek publicznych oraz wybranych agend
rządowych stanu Wiktoria, metodologia badań.
2) Określenie korzyści: poglądy społeczne na temat roli bibliotek publicznych i korzyści, które one przynoszą.
3) Wyrównywanie różnic: społeczno-gospodarcze profile demograficzne użytkowników bibliotek
i osób niebędących użytkownikami oraz strategie niwelowania luk dostrzeganych w świadczeniu
usług przez biblioteki publiczne.
4) Prezentacja najlepszych praktyk: ponad 30 przykładów innowacyjnych rozwiązań w bibliotekach
publicznych stanu Wiktoria.
Badania LBC pokazały, że biblioteki i bibliotekarze mają znaczący wpływ na społeczności w czterech
kluczowych obszarach: zwalczania wykluczenia cyfrowego, tworzenia świadomych wspólnot, zapewnienia wygodnego miejsca uczenia się i budowania kapitału społecznego. Okazało się, że biblioteka
wpływa na indywidualnych użytkowników poprzez zapewnienie dostępu do informacji oraz wsparcie
rozwoju własnych umiejętności (przez całe życie). Na poziomie gminy wpływ bibliotek jest postrzegany przede wszystkim w integracji społecznej. Uczestników badań w ramach projektu LBC poproszono
również o oszacowanie dostępnych dla nich usług bibliotecznych w określonych kwotach. Wyniki pokazały, że szacunki użytkowników znacznie przekroczyły roczne wydatki na biblioteki publiczne71.

Enriching communities: The value of libraries in New South Wales, Australia
Kolejny australijski projekt badawczy – Enriching communities: The value of libraries in New South Wales
– realizowany był w 2008 r. przez Radę Bibliotek Nowej Południowej Walii (Library Council of New South
Wales) 72. Stanowił on drugą fazę projektu badawczego Sustaining Communities: measuring the value of
public libraries. W pierwszej fazie dokonano przeglądu istotnych wcześniejszych prac oraz stosowanych
w nich metod badawczych i gromadzonych danych. Celem drugiej fazy projektu było zbadanie wkładu bibliotek publicznych w osiąganie przez ich społeczności ogólnego zadowolenia z perspektywy ekonomicznej,
społecznej (w tym kulturowej) i środowiskowej. W badaniach wykorzystano szereg różnych metod, np.:
»» wywiady z przedstawicielami dziewięciu organizacji zewnętrznych,
»» badania ankietowe użytkowników bibliotek (po 200 ankiet wyłożonych w każdej z 10
wytypowanych bibliotek) dotyczące sposobów korzystania z biblioteki, wpływu bibliotek na
State Library of Victoria. Libraries Building Communities. Report One: Setting the Scene [online]. 2005 [dostęp:
30.11.2018]. Dostępny w: http://www2.slv.vic.gov.au/pdfs/aboutus/publications/lbc_report1.pdf.
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jednostki i społeczności, oszczędności finansowych dzięki korzystaniu z biblioteki, chęci płacenia
za usługi biblioteczne,
»» badania ankietowe (drogą pocztową) – ponad 300 otrzymanych odpowiedzi od respondentów
wybranych losowo, wśród których znalazły się również osoby niekorzystające z bibliotek.
Najważniejsze wnioski z badań są następujące:
»» użytkownicy przebywają w bibliotekach średnio przez 35 minut, dostrzegając bardziej korzyści
z oszczędność pieniędzy, niż czasu oraz jako miejsce z przyjazną atmosferą, w którym dostępne
są zbiory i profesjonalna pomoc,
»» pięć najczęściej wymienianych korzyści z odwiedzania biblioteki to: lepsza jakość życia,
przyjemność z realizowania hobby, możliwość uzyskania informacji niedostępnych gdzie indziej,
wspieranie edukacji dzieci i kształcenia przez całe życie,
»» pięć najważniejszych form wkładu bibliotek w życie społeczności: bezpieczne i przyjemne miejsce
do odwiedzenia, wspieranie instytucji edukacyjnych, ułatwienie kształcenia przez całe życie,
zachęcanie do odpowiedzialnych zachowań społecznych oraz zapewnienie wszystkim dostępu do
Internetu,
»» wkład bibliotek publicznych w kulturę społeczności to: wypożyczanie, usługi informacyjne, kolekcje
na temat lokalnej historii,
»» wartość ekonomiczna mierzona chęcią użytkowników do zapłaty wyniosła średnio 58,20 $ rocznie,
co przekłada się na wartość bibliotek publicznych w całym stanie w kwocie 392 milionów dolarów,
»» korzyść ekonomiczna, która jest kwotą zaoszczędzoną przez użytkowników dzięki korzystaniu
z materiałów bibliotecznych w porównaniu do ich zakupu, wyniosła średnio 325 $ rocznie wśród
badanych użytkowników bibliotek, a stosunek korzyści do kosztów wyniósł 4,24,
»» pomiar wkładu ekonomicznego bibliotek publicznych w rozwój gospodarki oszacowano na 810,2
miliona dolarów.
W projekcie wykazano, że biblioteki publiczne przyczyniają się do rozwoju społeczności w kilku dziedzinach odzwierciedlających cztery rodzaje dobrostanu w społeczeństwie:
»» społeczny (biblioteka jako bezpieczne, przyjazne miejsce integrujące środowisko, promowanie
tolerancji, zapewnienie wolnego i równego dostępu do zbiorów, zaspokajanie potrzeb określonych
grup docelowych, wkład w rozwój umiejętności czytania i pisania, dziedzictwo kulturowe poprzez
gromadzenie lokalnych i rodzinnych zbiorów historycznych),
»» kulturowy (pracownicy bibliotek biorą udział w koordynowaniu działań kulturalnych, akceptacja
różnorodności kulturowej, współpraca z teatrami, organizowanie wystaw),
»» ekonomiczny (biblioteka pozwala użytkownikom uniknąć lub ograniczyć wydatki, ułatwia
zatrudnienie, wspiera lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa),
»» środowiskowy.
Cennym rezultatem projektu było opracowanie narzędzi dla bibliotek do szacowanie swojej własnej
wartości ekonomicznej, w tym szablony tworzenia tzw. kalkulatorów oszczędności.
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Libraries as Creative Spaces, Australia, stan Queensland
W 2015 r. naukowcy z zakresu mediów cyfrowych z Queensland University of Technology, na zlecenie
biblioteki stanowej Queensland, badali wpływ bibliotek jako przestrzeni twórczych73. Celem projektu Libraries as Creative Spaces było m.in. zbadanie i przedstawienie dowodów wpływu społecznego
bibliotek publicznych jako przestrzeni działań twórczych. W badaniach zastosowano:
»» przegląd pomysłów i literatury dotyczących bibliotek jako miejsca działań twórczych,
»» wywiady i obserwacje w wybranych bibliotekach stanu Queensland,
»» rozwój i udoskonalenie schematu ramowego Creative Spaces Impact,
»» rozwój pakietu multimediów (filmów, zdjęć i historii cyfrowych) prezentujących bibliotekę jako
miejsce twórcze, w całym stanie Queensland.
W ramach prac określono osiem obszarów, w których biblioteka – jako miejsce twórcze – ma wpływ na
społeczności i jednostki, a w każdym z tych obszarów wytypowano wskaźniki wpływu:
1) dostęp do zasobów,
2) kreatywność
3) zaangażowanie społeczne,
4) integracja społeczna
5) udział w życiu kulturalnym,
6) zdrowie i dobrostan,
7) poziom wykształcenia,
8) wydajność gospodarcza.
Jednym z rezultatów projektu jest podręcznik umożliwiający bibliotekom eksponowanie ich wartości jako
przestrzeni twórczych inicjatyw74. Znaleźć w nim można zestaw wskaźników wpływu bibliotek w tej dziedzinie, formularz samooceny biblioteki oraz krótki zestaw pytań do zastosowania w badaniach użytkowników:
»» co robiłeś dzisiaj w bibliotece?
»» co uważasz za najważniejszą korzyść z tego, co robiłeś?
»» czy korzystałeś z materiałów, sprzętu lub pomocy w czasie odwiedzin biblioteki?
»» czy miałeś jakieś nowe pomysły podczas swojej pracy w bibliotece?
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The Impact of Libraries as Creative Spaces [online]. Queensland University of Technology for the State Library of
Queensland, 2016 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: www.plconnect.slq.qld.gov.au/manage/research/libraries-ascreative-spaces.
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The Impact of Libraries as Creative Spaces. User Guide [online]. Digital Media Research Centre, Queensland
University of Technology, 2016 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.plconnect.slq.qld.gov.au/__data/assets/
pdf_file/0004/339718/User-Guide-Low-Res.pdf.
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»» czy twoje odwiedziny miały wpływ na twoją postawę wobec społeczności?
»» czy brałeś dzisiaj udział w czymś, co uznałbyś za działalność kulturalną?
»» czy dostrzegasz jakiekolwiek korzyści dla twojego zdrowia i dobrego samopoczucia z powodu
dzisiejszych odwiedzin biblioteki?
»» czy dzisiejsze odwiedziny biblioteki pomogły w jakiś sposób twojemu uczeniu się?
»» czy widzisz jakikolwiek związek pomiędzy dzisiejszymi odwiedzinami biblioteki a twoją sytuacją finansową?
»» czy są jakieś inne działania twórcze, w które według ciebie biblioteka powinna się zaangażować?
W 2015 r. Civica75 we współpracy z Institute for Public Policy and Governance przy Politechnice w Sydney
przeprowadziła analizę wartości bibliotek jako przestrzeni, w tym sposobów oferowania tych zasobów
(fizycznych i wirtualnych) do szerszego zaangażowania społecznego użytkowników76. W badaniach wykorzystano dane z ostatnich projektów w tym zakresie przeprowadzonych przez Instytut oraz wyniki badań
ankietowych i rozmów w grupach fokusowych zrealizowanych wśród personelu bibliotek Australii i Nowej
Zelandii. W rezultacie okazało się, że znaczenie przestrzeni bibliotecznych ewoluuje (77% ankietowanych
uznało za niezwykle ważne zapewnienie dostępu do WiFi), choć nadal niezwykle istotne pozostają działania, zasoby i programy dla małych dzieci (73%), dla osób starszych (66%), a 65% ankietowanych stwierdziło,
że należy kontynuować dostarczanie materiałów bibliotecznych. Za jeden z podstawowych obowiązków
bibliotek miejskich uznano wsparcie dla migrantów i osób nie posługujących się językiem angielskim.
Również za podstawowe działania bibliotek i wykorzystanie ich nowoczesnej przestrzeni uznano aktywności grupowe (spotkania towarzyskie, kluby czytelnicze) oraz pomoc uczniom w pracy domowej.

Wytyczne, standardy i pomiary rezultatów dla bibliotek publicznych w Australii
Australijskie Stowarzyszenie Bibliotek i Informacji (Australian Library and Information Association, ALIA) opublikowało w 2016 r. – przy współpracy ze Zrzeszeniem Australijskich Bibliotek Publicznych (Australian Public
Library Alliance, APLA) oraz Narodowymi i Stanowymi Bibliotekami Australazji (National and State Libraries
Australasia, NSLA) – wytyczne, standardy oraz zalecenia pomiarów rezultatów bibliotek publicznych77. Celem projektu było m.in. opracowanie kolejnej edycji (po wytycznych z 2009 i 2012 r.) zestawu wzorcowych
wskaźników rezultatów usług bibliotecznych, służących ocenie wpływu bibliotek w następujących obszarach:
»» uczenie się przez całe życie (kształcenie nieformalne),
»» zaangażowanie społeczne,
»» wczesny rozwój dziecka,
»» technologia / włączenie cyfrowe,
»» rozwój gospodarczy i rozwój zawodowy.
Firma specjalizująca się w dziedzinie oprogramowania, technologii i usług ICT dla bibliotek i instytucji edukacyjnych
https://www.civica.com/en-au/sector-pages/education.
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The intrinsic value of libraries as public spaces [online]. Civica, 2016 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
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Wytyczne opracowywano w drodze konsultacji z dyrektorami i pracownikami bibliotek, a w skład komitetu sterującego projektu wchodzili liderzy z każdego stanu. W opracowaniu zmodyfikowano metodę wyznaczania zestawu standardów z 2012 r., a w szczególności:
»» zaprezentowano ramowy schemat australijskich bibliotek publicznych, pokazując i łącząc ze sobą
podstawowe komponenty biblioteki w pięciu kluczowych obszarach, dla których powinny być
opracowane wytyczne, służące lepszemu i bardziej spójnemu ich funkcjonowaniu (rys. 6),
»» wyjaśniono strategiczny i społeczny kontekst działania bibliotek publicznych, opisując nie tylko to,
CO one powinny robić, ale DLACZEGO jest to ważne,
»» dostarczono zestaw standardowych wskaźników rezultatów usług bibliotek publicznych, w celu
ujednolicenia sprawozdawczości, oceny i wykazania rzeczywistego wpływu bibliotek na życie ludzi.
Opracowanie zawiera 16 wytycznych, 15 standardów i mierniki rezultatów w sześciu obszarach (Zał. 7),
wyznaczone zgodnie z aktualnymi trendami międzynarodowymi i krajowymi. Rezultat (outcome) jest
tu rozumiany jako określona korzyść wynikająca z usługi bibliotecznej lub programu mającego na celu
zmienić poziom wiedzy, umiejętności i świadomości użytkowników oraz ich postawy i zachowania.
Rezultaty mogą być ilościowe lub jakościowe, a wyraża się je zazwyczaj jako zmianę, którą jednostki
postrzegają w sobie. Dla bibliotek publicznych, pomiar rezultatu daleki jest od odpowiedzi na pytanie
„Co zapewniamy?”, a zmierza raczej do kwestii „Dlaczego mamy znaczenie”.

Rys. 6. Model australijskich bibliotek publicznych.
Źródło: Guidelines, standards and outcome measures for Australian public libraries, dz. cyt. s. 17.

Po zdefiniowaniu celów i zamierzonych rezultatów usług lub programów bibliotecznych należy opracować wskaźniki i zdobyć dane dotyczące rezultatów. Wskaźnik jest miarą tego, czy coś się wydarzyło
czy nie. Wskazuje na zaistnienie czegoś, co ma wpływ na coś innego. W przypadku rezultatów stanowiących zmianę wiedzy lub umiejętności jednostek, trzeba o to zapytać użytkowników. Zdobywając
dowody rezultatów należy upraszczać cały proces:
»» należy pytać bezpośrednio o to, co uległo bądź może ulec zmianie, np.: nauczenie się czegoś nowego,
zwiększenie pewności siebie, przewidywanie zmiany w zachowaniu, zwiększenie świadomości,
»» łączenie potencjalnej zmiany z korzystaniem z usługi lub programu bibliotecznego,
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»» korzystanie w kwestionariuszu ankiety z wielu opcji wyboru (pytania zamknięte), np.: tak / nie; wiele /
trochę / mało / wcale; zdecydowanie tak / tak / obojętnie / nie / zdecydowanie nie; ocena w skali 1-10,
»» pozostawienie jednego lub dwóch pytań otwartych w celu zebrania informacji na temat ogólnego
zadowolenia, jakości usług i możliwości ich poprawy.
Mierniki rezultatów zdefiniowano w sześciu obszarach, w ramach których określono na wstępie rolę
biblioteki w każdym z nich (tu pomijamy wymienianie ról, ograniczając się jedynie do mierników rezultatów). Zakłada się, że biblioteka może we własnym zakresie definiować inne wskaźniki rezultatów (Zał. 7).

Global Libraries: Common Impact Measurement System, Data Atlas
Celem inicjatywy Fundacji Gatesów – Global Libraries (GL)78 – jest zapewnienie dostępu do informacji za
pośrednictwem technologii w bibliotekach publicznych na całym świecie, z uwzględnieniem programów
lokalnych w krajach rozwijających się. Program zakłada m.in. wsparcie lokalnych społeczności poprzez wieloletnie dofinansowanie wyposażenia bibliotek oraz szkolenia bibliotekarzy79. Działania bibliotek wymagają
ciągłego dokumentowania możliwości rozwoju, poprzez prezentowanie tradycyjnych wskaźników funkcjonalności, jak również wymiernych rezultatów osiąganych przez indywidualnych użytkowników w zakresie: rozwoju zawodowego, zdobytych umiejętności, znalezionego zatrudnienia, zaoszczędzonych pieniędzy
czy lepszych warunków życia, głównie w aspekcie dostępu do technologii w bibliotece publicznej. W latach
2012-2013 w ramach GL opracowano dwa ujednolicone systemy oceny bibliotek, z możliwością stosowania
na całym świecie: Performance Metrics (PMs) i Common Impact Measurement System (CIMS)80.
Performance Metrics (PMs) to zestaw wskaźników do pomiarów osiągnięć i monitorowania programów Global Libraries81, ściśle powiązany z normami międzynarodowymi ISO 278982 i ISO 1162083 i zawierający 23 wskaźniki pogrupowane według następujących kategorii84:
»» punkty usług bibliotecznych (4 wskaźniki),
»» stanowiska komputerowe (5 wskaźników),
»» wykorzystanie stanowisk komputerowych (2 wskaźniki),
»» odwiedziny w bibliotece (3 wskaźniki),

https://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries
Pierwszymi beneficjentami programu były Meksyk i Chile, kolejnymi: Botswana, Bułgaria, Łotwa, Litwa, Polska,
Rumunia, Ukraina i Wietnam oraz w kolejnych latach: Kolumbia, Indonezja, Jamajka, Mołdawia, RPA, Turcja (Streatfield,
D., Markless, S., Cottrill, J. Gathering and using systematic evidence of public library service outcomes and of public
perceptions of libraries to secure sustainability: the Global Libraries experience. W: IFLA WLIC 2015 [online]. [dostęp:
30.11.2018]. Dostępny w: http://library.ifla.org/1243/1/088-streatfield-en.pdf). Fundacja Gatesów finansowała również
np. omówione badanie opinii użytkowników 17 krajów Europy na temat korzyści ze stosowania ICT w bibliotekach
publicznych (zob. Quick S. et al Europejskie badanie ... dz. cyt.).
80
Paley, J., Cottrill, J., Errecart, K., White, A., Schaden, C., Schrag, T., Douglas, R., Tahmassebi, B., Crocker,
R., Streatfield, D. The evolution of Global Libraries’ performance measurement and impact assessment systems.
Performance Measurement and Metrics [online] 2015, Vol. 16, Iss 2, s. 132-158 [dostęp: 30.11.2018]. ISSN 1467-8047.
Dostępny w: http://librariesforpeace.org/files/2016/07/Paley_etal-PMM-04-2015-0010.pdf;
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Mierniki PMs bazują na wskaźnikach funkcjonalności opracowanych w ramach GLS. Zob. Ellis, S., Heaney, M.,
Meunier, P., Poll, R. Global Library Statistics. IFLA Journal [online]. 2009, Vol. 35, No. 2, s. 123-130 [dostęp 30.11.2016].
ISSN 1745-2651. Dostępny w: http://www.ifla.org/files/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-35-2_2009.pdf.
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http://www.publiclibraryadvocacy.org/wp-content/uploads/2015/06/IPA-Guide-2015.pdf.
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»» wydatki biblioteki (4 wskaźniki),
»» szkolenia (3 wskaźniki),
»» inna działalność biblioteki, np. wypożyczenia (2 wskaźniki).
Common Impact Measurement System (CIMS) to system oceny wpływu na użytkowników usług
(głównie IT) oferowanych przez biblioteki publiczne. System CIMS – wskaźniki, definicje i metodologia
– został opracowany w 2013 r. we współpracy z pracownikami Global Libraries, ekspertami w danej
dziedzinie oraz reprezentantami krajów uczestniczących w GL, w tym specjalistami d/s rzecznictwa
(ponad 50 osób). Pierwotnie ustalono listę 265 potencjalnych mierników wpływu, która podlegała selekcji. W ostatecznym kształcie CIMS zawiera 41 obowiązkowych (Zał. 8) i 53 opcjonalnych wskaźników
wpływu – obliczanych na ogół w odniesieniu do ostatnich 12 miesięcy, na podstawie danych ogólnych
oraz badań ankietowych. Wskaźniki pogrupowano w siedmiu kategoriach85:
1) włączenie cyfrowe (12 wskaźników obowiązkowych, 8 opcjonalnych),
2) zdrowie (4 wskaźniki obowiązkowe, 9 opcjonalnych),
3) edukacja (6 wskaźników obowiązkowych, 13 opcjonalnych),
4) rozwój gospodarczy i ekonomiczny (8 wskaźników obowiązkowych, 18 opcjonalnych),
5) komunikowanie się (3 wskaźniki obowiązkowe, 2 opcjonalne),
6) kultura i wypoczynek (3 wskaźniki obowiązkowe, 3 opcjonalne),
7) aktywność społeczna (zaangażowanie w zarządzanie publiczne) i załatwianie spraw urzędowych
(5 wskaźników obowiązkowych, 5 opcjonalnych).
Każdy z krajów, beneficjentów programów Global Libraries, może dodawać własne wskaźniki, których
wartości uzyskiwane są w badaniach prowadzonych tylko w tym kraju86.
Funkcjonowanie systemu CIMS zakłada agregowanie danych według poszczególnych krajów (grantobiorców GL) w celu określenia całkowitego wskaźnika wpływu oraz wsparcia działań rzeczniczych
w tych krajach. CIMS umożliwia:
»» analizowanie danych (w tym wskaźników funkcjonalności oraz wskaźników wpływu) na
przestrzeni lat w celu monitorowania trendów w zakresie korzystania z bibliotek publicznych oraz
ich rezultatów,
»» porównywanie danych pomiędzy krajami w celu wyznaczania najlepszych praktyk,
»» powoływanie się na scentralizowane, ujednolicone źródło pochodzenia danych w działaniach
informacyjnych i propagandowych87.

Tamże.
Paley J. et al. dz. cyt.; Streatfield D., Markless S., Cottrill J. dz. cyt.
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Town, South Africa, 2015 [dostęp 30.11.2016]. Dostępny w: http://library.ifla.org/1272/1/088-schrag-en.pdf; Paley J. et al. dz. cyt.
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W 2014 r. rozpoczęto prace nad rozwiązaniami pozwalającymi na nowoczesne, interaktywne prezentowanie wyników online, tworzenie raportów oraz wizualizację danych88. W rezultacie powstał portal Global
Libraries Data Atlas89 – narzędzie służące nie tylko bibliotekom dostarczającym dane, ale też ich organizatorom itp.90. W portalu gromadzone są wartości wskaźników wpływu w poszczególnych krajach, jak również ogólne dane dotyczące populacji danego kraju (np. wskaźniki demograficzne, wskaźniki zatrudnienia,
produkt krajowy brutto, liczba studentów, wydatki na edukację) i dane statystyczne dotyczące bibliotek (np. liczba zbiorów, liczba pracowników przeszkolonych w zakresie IT, zarejestrowani użytkownicy).
System został pierwotnie zaprojektowany dla beneficjentów programów Global Libraries. Obecnie pracuje
się nad jego udostępnieniem szerszej grupie odbiorców91. Do głównych funkcjonalności Data Atlas należą:
»» gromadzenie w jednym miejscu ujednoliconych i aktualnych danych pozwalających na ich
analizowanie (w tym porównawcze) i raportowanie,
»» dostarczenie standardowych zestawień wskaźników dla każdej biblioteki biorącej udział
w projekcie, z możliwością ich porządkowania zgodnie z potrzebami,
»» możliwość porównywania wartości wskaźników w grupach krajów, grupach danych – wraz z opcją
ich wizualizacji,
»» szczegółowa analiza demograficzna użytkowników bibliotek wobec ogólnej populacji,
»» wykorzystanie map – rozkład usług bibliotecznych w danym kraju, kontynencie czy na świecie –
w kontekście danych demograficznych i społeczno-ekonomicznych,
»» narzędzie „kalkulator wpływu” – możliwość wyboru kraju oraz wskaźnika i uzyskania szacunkowej
liczby osób (w skali kraju), na które miały wpływ usługi biblioteczne; obliczenia dokonywane są na
podstawie np. wskaźników korzystania z bibliotek, wskaźników korzystania z IT w bibliotekach,
»» historie (dane) jakościowe – możliwość dodawania zdjęć, filmów, linków do stron internetowych
i tekstów oraz historii obrazujących wpływ biblioteki na społeczności,
»» kreator scenopisów (scenorysów) – możliwość zapisywania treści ilościowych (np. wykresów)
lub jakościowych (historii) i projektowania atrakcyjnych wizualnie narzędzi przydatnych dla
rzecznictwa, np. stron internetowych lub ulotek w formacie PDF92.
Od 2013 r. rozpoczęto badania i gromadzenie danych z krajów, w których kończyły się projekty GL. Krajom, w których projekty trwały zalecono ewaluację końcową z wykorzystaniem mierników PMs i CIMS.
W celu przetestowania lokalnego wymiaru oceny funkcjonalności i wpływu bibliotek oraz działania portalu
Data Atlas, w 2014 r. TNS przeprowadziła w ramach Global Libraries badania w czterech krajach, w których programy GL zostały zakończone: Bułgarii, Litwie, Botswanie i Meksyku93. Wyniki zasiliły Data Atlas.
W systemie znajdują się ponadto dane z oficjalnych krajowych statystyk (głównie demograficzne), dane
z indywidualnych badań w poszczególnych krajach, dane z opisanego wcześniej badania opinii użytkowników bibliotek 17 krajów Europy na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach publicznych94 i wiele innych. Ze względu na to, że system jest ciągle
testowany, przeglądanie i wyszukiwanie danych daje tylko wizję jego działania w przyszłości, a przede
Tamże.
Global Libraries Data Atlas http://www.glatlas.org/
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Schrag T., Medford C., Cotrill J., Paley J. dz. cyt.
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wszystkim wielkich korzyści dla wszystkich krajów uczestniczących. Data Atlas może stać się platformą,
którą poszczególne biblioteki publiczne, biblioteki narodowe, ministerstwa, stowarzyszenia bibliotekarskie
i inne organizacje pokrewne będą wykorzystywać do gromadzenia swoich danych ilościowych oraz innych
materiałów ilustrujących wpływ bibliotek, porównywania wyników na podstawie ujednoliconych wskaźników, śledzenia postępów i trendów, a przede wszystkim do prowadzenia działań rzeczniczych95.

Library Map of the World, IFLA
W oparciu o doświadczenia Global Libraries, w tym szczególnie systemu Common Impact Measurement
System, IFLA realizuje projekt Library Map of the World96 (rys. 7), dofinansowany w fazie roboczej i testowej przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. Serwis jest reprezentatywnym źródłem podstawowych statystyk bibliotecznych z całego świata oraz narzędziem umożliwiającym dostarczanie danych na poziomie
krajowym i porównaniem wskaźników funkcjonalności według regionów. Powstaje we współpracy ze
stowarzyszeniami bibliotek, bibliotekami narodowymi, organizacjami wspierającymi biblioteki i innymi
instytucjami ze wszystkich kontynentów. Dane dotyczą wszystkich rodzajów bibliotek: narodowych, akademickich, publicznych, szkolnych i specjalnych. Projekt jest realizowany w trzech etapach. W pierwszym
(2017) zebrano podstawowe dane statystyczne: liczba bibliotek ogółem i w podziale na typy bibliotek,
biblioteki z dostępem do internetu dla użytkowników, liczba pracowników i wolontariuszy, liczba zarejestrowanych użytkowników i odwiedzających oraz liczba wypożyczeń i liczbę wypożyczeń dokumentów
elektronicznych. W drugim etapie (2017) rozbudowano portal o zakładkę SDG Stories, tj. o przykłady działań bibliotek na rzecz celów zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ 203097. SGD Stories stanowi jedno
z narzędzi programu rzeczniczego IFLA (IAP Programme) promującego biblioteki jako instytucje zapewniające swobodny dostęp do informacji, technologii, wspierające rozwój wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej, wpływające na realizację lokalnych potrzeb rozwojowych. W trzecim etapie rozpoczętym
w drugiej połowie 2018 r. rozpoczęto zbieranie są szczegółowych informacji prezentujących podstawowe
dane statystyczne i wskaźniki rozwojowe danego kraju oraz informacje opisujące sytuację krajowego
bibliotekarstwa, jak polityka biblioteczna i prawodawstwo, prawo autorskie (w tym wyjątki dla bibliotek),
egzemplarz obowiązkowy, kształcenie bibliotekarzy, czasopisma bibliotekarskie, organizacje bibliotekarskie i wspierające biblioteki, biblioteki narodowe, ogólnokrajowe imprezy biblioteczne i czytelnicze.

Rys. 7. Witryna Library Map of the World, IFLA
Źródło: https://librarymap.ifla.org

Pierwsze gromadzenie danych (z 2016 r.) odbyło się w 2017 r. – dotychczas zebrano statystyki bibliotek ze 113 krajów. Obecnie trwa gromadzenia danych z 2017 r. Oprócz aktualizacji danych statystycznych zbierane są wyżej opisane szczegółowe informacje o bibliotekarstwie w poszczególnych
95
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Schrag T., Medford C., Cotrill J., Paley J. dz. cyt.
https://librarymap.ifla.org
Cele Zrównoważonego Rozwoju http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/
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krajach. Na portalu Library Map of the World dostępne są pełne dane z uwzględnieniem trzeciego
etapu z Łotwy (rys. 8), Kolumbii, Ghany, Izraela i Australii (zakładka Countries). Strony krajowe zawierają informacje o bibliotekach, listę organizacji i stowarzyszeń, informacje o ustawodawstwie bibliotecznym, edukacji i wydarzeniach ogólnokrajowych (np. tydzień bibliotek, kongresy). Dane liczbowe
prezentowane są jako wartości ogólne oraz w przeliczeniu na mieszkańca. Dostępne są też krajowe
dane statystyczne dotyczące innych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla wyciągania wniosków
na temat wpływu bibliotek, np. populacja, użytkownicy Internetu, stan zatrudnienia i bezrobocia, edukacja, wydatki na badania.

Rys. 8. Witryna Łotwy w Library Map of the World, IFLA
Źródło: https://librarymap.ifla.org
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Public libraries – their new role, UE
Na zamówienie European Parliament’s Committee on Culture and Education (CULT) jeden z departamentów tematycznych Parlamentu Europejskiego – Structural and Cohesion Policies – przygotował
i opublikował obszerny raport o nowych rolach bibliotek publicznych w Europie, który był podstawą
warsztatów przeprowadzonych w czerwcu 2016 r. na temat wpływu jaki mogą mieć biblioteki publiczne na intelektualny i kulturowy rozwój obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem roli bibliotek jako otwartej przestrzeni publicznej dającej dostęp do wiedzy, kultury i stwarzającej przyjazne
warunki komunikacji społecznej. W dokumencie końcowym przedstawiono role i funkcje biblioteki
publicznej w XXI w. w odniesieniu do społeczności lokalnych, analizę najlepszych praktyk na świecie
w spełnianiu obecnych wyzwań oraz zalecenia dotyczące działań politycznych w tym zakresie na
poziomie UE98.
W zakresie ról i funkcji bibliotek stwierdzono:
»» biblioteki publiczne są ważnymi wrotami do wiedzy i integracji,
»» biblioteki są centralnymi przestrzeniami kulturowymi i publicznymi,
»» wartość ekonomiczna usług bibliotek publicznych jest niedoceniana (skuteczność bibliotek
poddawana krytyce przy powszechnych lokalnych cięciach budżetowych w całej UE),
»» biblioteki są miejscami skupiającymi lokalną społeczność – w planach urbanistycznych powinny
być zlokalizowane w centralnych miejscach , a ich użytkownicy często przy okazji odwiedzają
sklepy, restauracje i kawiarnie w okolicy, przynosząc zyski firmom w ich otoczeniu.
Ustalono, że działanie bibliotek publicznych powinno się rozwijać na poziomie europejskim poprzez:
»» uznanie bibliotek publicznych jako kluczowych podmiotów w strategiach politycznych na poziomie
krajowym i unijnym, w zakresie edukacji, cyfryzacji i integracji,
»» utworzenie funduszu lub programu na rzecz innowacji w bibliotekach publicznych i stworzenie
trwałej europejskiej sieci bibliotek publicznych,
»» wspieranie gromadzenia danych na temat kluczowych funkcji i ofert z europejskich bibliotek
publicznych, a w szczególności danych i dowodów dotyczących korzystania z bibliotek przez obywateli
w celu stworzenia całościowego i wnikliwego obrazu bibliotek i roli, jaką odgrywają w społecznościach,
»» stworzenie standardu „European (Public) Library Label” lub „(Public) Library of Europe –
wzorcowej biblioteki jako znaku firmowego, spełniającej minimalne standardy jakościowe, które
miałyby zastosowanie w całej Europie (np. pod względem minimalnej powierzchni przypadającej
na 1000 mieszkańców, minimum usług, dostępu do Wi-Fi, minimalnego poziomu gromadzenia,
minimalnej liczby pracowników w stosunku do godzin otwarcia, itp.).
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Lison, B., Reip, N., Huysmans, F., Mount, D. Research for CULT Committee: Public libraries – their new role [online]
Policy Department B: Structural and Cohesion Policies EU, 2016 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585882/IPOL_STU(2016)585882_EN.pdf.
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Public Libraries 2020, UE
Celem europejskiego programu Public Libraries 2020 (PL2020)99, realizowanego przez Reading & Writing Foundation, jest uświadomienie funkcji znaczenia bibliotek publicznych dla dorosłych obywateli i (potencjalnych) uczniów. Podkreśla się, że biblioteki te poszerzyły swoją rolę w społecznościach
lokalnych. Wiele z nich pomaga ludziom rozwijać umiejętności cyfrowe, zdobywać inne umiejętności poprzez różne formy kształcenia ustawicznego oraz oferuje godne zaufania miejsce do uczenia
się, spotkań, twórczości i integracji. PL2020 zrzesza organizacje bibliotekarskie i rzeczników z całej UE w celu uzmysłowienia wartości bibliotek publicznych jako partnerów w rozwoju społecznym
i gospodarczym w ramach strategii Europa 2020. PL2020 promuje wkład bibliotek w trzech głównych
obszarach: integracji społecznej, integracji cyfrowej i kształcenia przez całe życie. Inicjatywa Public
Libraries 2020 pokazuje nowe podejście do bibliotek publicznych w zakresie wspólnych działań rzeczniczych na szczeblu UE, szczególnie wobec decydentów politycznych. W serwisie internetowym programu znaleźć można atrakcyjne infografiki obrazujące biblioteki w liczbach. Public Libraries 2020
prowadzi również portal Libraries Change Lives100, w którym prezentowane są udokumentowane
przypadki z 15 krajów, wskazujące na to, jak biblioteki odmieniają życie ludzi w trzech wymienionych
obszarach.

Kurs „Using Impact Data in Advocacy”101
Kurs dotyczący wykorzystania w działaniach rzeczniczych danych na temat wpływu bibliotek, dostępny bezpłatnie w ramach inicjatywy Public Library Advocacy. Program szkoleniowy online pierwotnie
opracowano w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych przez PLA we współpracy z Fundacją Billa i Melindy
Gatesów. W 2011 r. program został dostosowany przez specjalistów ds. rzecznictwa i szkolenia do
powszechnego stosowania, w skali międzynarodowej, głównie przez beneficjentów programów Global Libraries. Kurs składa się z kilku modułów zawierających wiele przydatnych materiałów i pozycji
bibliograficznych:
»» pojęcie wpływu biblioteki (definicje, obszary badań, dane),
»» dane na temat wpływu bibliotek i rzecznictwo,
»» pomiary wpływu,
»» narzędzia badawcze.

Ekonomiczna wartość bibliotek
Analizy ekonomicznej wartości bibliotek przewijały się w omówionych wcześniej badaniach. W tym
miejscu wskażemy głównie przykłady badania stopy zwrotu z inwestycji (ROI), choć w kilku przykładach znajdziemy również bardzo interesujące podejścia do oceny wpływu społecznego. Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy odsyłamy do wspomnianego wcześniej wykazu literatury Poll102 oraz
następujących wykazów przydatnych linków:
http://www.publiclibraries2020.eu/
http://librarieschangelives.eu/index.cfm/public-libraries-2020-tour/home
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»» Economic Impact of Public Libraries – Wisconsin Department of Public Instruction103,
»» Return on investment (ROI) – American Library Association (ALA)104,
»» Return on Investment for Public Libraries105 – linki w portalu Library Research Service, kierujące do
raportów badań ROI w kilku stanach USA, kalkulatorów oszczędności itp.

USA
Badania ROI prowadzone są zazwyczaj w skali lokalnej bądź regionalnej, np. biblioteki publicznej w Cortez106, bibliotek stanu Floryda107, stanu Teksas108, stanu Kolorado109, stanu Indiana110 czy stanu Minnesota111. Ich rezultatem było wykazanie kwoty zwrotu od każdego dolara zainwestowanego przez podatnika w biblioteki. Przeciętne wartości kształtują się w przedziale od 4 do 11 dolarów. Obliczanie wskaźnika ROI służy również działaniom rzeczniczym, głównie tworzeniu tzw. kalkulatorów oszczędności na
witrynach bibliotecznych. Istnieje kilka wzorców takich kalkulatorów:
»» kalkulator dla użytkowników opracowany przez Maine State Library – Library Use Value
Calculator112 – 12 kategorii danych,
»» kalkulator dla użytkowników rekomendowany przez ALA – Library Value Calculator – opracowany
przez Massachusetts Library Association113 – 18 kategorii danych,
»» kalkulator dla bibliotekarzy opracowany dla bibliotek stanu Kolorado114.

Australia
Australijskie stowarzyszenie ALIA w 2012 r. zleciło SGS Economics and Planning Pty Ltd (SGS)115 przeprowadzenie oceny szacunkowej wkładu australijskich bibliotek publicznych w obszarach:
»» dobro społeczności lokalnej – liczone za pomocą trzech technik pomiarowych: oszczędności
finansowe, koszty podróży i metoda wyceny warunkowej,
»» aktywność gospodarcza wywołana dzięki działalności bibliotek publicznych.
http://dpi.wi.gov/pld/data-reports/economic-impact
http://www.ala.org/research/librariesmatter/taxonomy/term/129
105
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Do pomiarów wpływu ekonomicznego wykorzystano dane statystyczne bibliotek oraz wyniki badań
ankietowych wśród ok. 6 300 użytkowników bibliotek w stanach Queensland i Wiktoria, a także wywiadów telefonicznych z ok. 2 150 osobami niekorzystającymi z bibliotek. Zebrano wiele istotnych danych w następujących kategoriach:
»» koszty, które użytkownicy musieliby ponieść, jeśli podobne usługi byłyby świadczone przez
podobne instytucje z sektora prywatnego,
»» wartość czasu i kosztów, który użytkownicy ponoszą na dotarcie do biblioteki i korzystanie z jej usług,
»» ile użytkownicy biblioteki i osoby z nich niekorzystające byliby skłonni zapłacić, aby utrzymać
biblioteki publiczne w swoich społecznościach,
»» wydatki generowane przez użytkowników wskutek korzystania z bibliotek116.

Kanada
W 2013 r. Martin Prosperity Institute (University of Toronto) podjął badanie zwrotu z inwestycji ROI
w Bibliotece Publicznej w Toronto w Kanadzie117. Metodologia polegała na analizie trzech elementów,
które w sumie wykazały całkowity wpływ ekonomiczny (total economic impact):
»» bezpośrednich korzyści materialnych – korzyści indywidualnych użytkowników albo całych
organizacji, które można w sposób wiarygodny oszacować,
»» bezpośrednich wydatków – środków przeznaczonych na działalność bieżącą biblioteki (w tym na
zbiory, płace itp.),
»» pośrednich korzyści materialnych – efektów bezpośrednich wydatków, które przynoszą korzyści
finansowe innym instytucjom, np. dostawcom zbiorów.
Bezpośrednie korzyści materialne były obliczane na podstawie cen rynkowych usług analogicznych
do bibliotecznych oraz danych dotyczących wykorzystania tych usług w bibliotece. Szacowano koszty
następujących usług: korzystanie ze zbiorów, programy biblioteczne dotyczące kultury, edukacji itp.
(dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,), usługi informacyjne i bazy danych, technologia (dostęp do
komputerów i internetu w celach zawodowych, edukacyjnych, osobistych itp.), przestrzeń (do czytania,
studiowania, spotkań i współpracy). Wyniki pokazały, że 1 dolar zainwestowany w bibliotece przyniósł
korzyści o wartości 5,63 dolara. W badaniach przeanalizowano również programy i usługi biblioteki,
które oddziałują na społeczność miasta, ale nie można ich w sposób wymierny ocenić.
Na stronie The List: Canadian Public Library Impact Studies znaleźć można wykaz kanadyjskich bibliotek
publicznych, które przeprowadziły badania wpływu ekonomicznego z zastosowaniem analizy kosztów
i korzyści (cost-benefit analysis, CBA) zgodnie z modelem opracowanym przez Bibliotekę Publiczną
w Toronto w 2013 r.118
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Łotwa
W latach 2008-2010 prowadzono badania wpływu ekonomicznego i zwrotu z inwestycji we wszystkich
800 bibliotekach publicznych na Łotwie119. Realizowano je w ramach projektu Father’s Third Son finansowanego ze środków Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz rządu łotewskiego. W rezultacie dokonano
oceny korzyści wyrażonych w wartościach pieniężnych oraz niematerialnych i oszacowano stosunek
korzyści do kosztów w systemie bibliotek publicznych. Dane źródłowe do obliczeń pochodziły z rocznych statystyk bibliotecznych oraz badań ankietowych, którymi objęto ponad 3 tys. mieszkańców (co
stanowi 0,14% ludności kraju) oraz 596 dyrektorów i 1 246 pracowników bibliotek publicznych. Do obliczenia wartości korzyści z usług bibliotecznych zastosowano metodę wyceny warunkowej, w tym tzw.
gotowość do zapłaty oraz gotowość do zaakceptowania rekompensaty przez użytkowników i osoby
niekorzystające z bibliotek. Wyniki badań pokazały, że przeciętna roczna wartość korzyści generowanych łącznie przez biblioteki publiczne na Łotwie w latach 2008-2010 wyniosła ok. 23,8 mln łatów,
podczas gdy roczne koszty utrzymania bibliotek wynosiły ponad 17 mln łatów120. Uzyskane korzyści
netto wyniosły zatem ok. 6,5 mln łatów rocznie. W badaniu zidentyfikowano również istotne korzyści
niematerialne, do których zaliczono przede wszystkim: korzystanie z biblioteki jako przestrzeni społecznej, dostępność usług bez opłat, rolę bibliotek jako jednego z liderów rozwoju edukacji, obiegu informacji i kultury. Natomiast największe wymierne korzyści czerpią użytkownicy bibliotek publicznych
z: bezpłatnego dostępu do różnych źródeł informacji, np. komputerów i Internetu (stosunek korzyści
do kosztów 3,04), czytelni (1,45), usług licencjonowanych (1,42), wystaw organizowanych w bibliotekach
(5,77). W raporcie końcowym podano szczegółowe wzory obliczania bezpośrednich korzyści z takich
usług jak: szkolenia z IT, wypożyczanie, indywidualne konsultacje IT, czytanie na miejscu, wykorzystanie
komputerów i internetu, usługi dla niepełnosprawnych, drukowanie, skanowanie, kserowanie, imprezy, wystawy, usługi informacyjne. Niematerialne korzyści pośrednie szacowano na podstawie wspomnianych badań ankietowych, w których respondentom zadawano pytania otwarte na temat: korzyści
z bibliotek publicznych dla społeczeństwa, wpływu bibliotek publicznych na życie lokalnej społeczności
i wpływu lokalnej biblioteki na gospodarkę. Odpowiedzi były kodowane i klasyfikowane w kilku grupach
w celu określenia głównych rodzajów oddziaływania bibliotek.
W ramach duńskiego Think Tank Libraries of the Future w 2015 r. uruchomiono europejski projekt
dotyczący ekonomicznego wpływu bibliotek publicznych, w którym uczestniczą: Dania, Holandia, Hiszpania, Chorwacja i Wielka Brytania, przy wsparciu fundacji Reading & Writing Foundation121. Do najważniejszych jego celów należą:
»» zwiększenie świadomości wśród decydentów i polityków na temat wpływu bibliotek publicznych
na społeczeństwo,
»» poprawa działań rzecznictwa w sprawie bibliotek,
»» rozwijanie metod pomiaru wpływu bibliotek publicznych w całej Europie,
»» utworzenie europejskiej sieci doskonalenia umiejętności w zakresie pomiaru wpływu bibliotek
publicznych.
Do dotychczasowych rezultatów projektu należą (rozpoczęte w latach wcześniejszych) badania w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Danii.

Economic value and impact of public libraries in Latvia. Study report [online]. 2012 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
http://www.kis.gov.lv/download/Economic value and impact of public libraries in Latvia.pdf.
120
Od stycznia 2014 r. walutą łotewską jest euro. Przykładowy kurs łata z lipca 2010 r. wynosił 1,41euro.
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http://www.fremtidensbiblioteker.dk/the-economic-impact-of-public-libraries
119

40

W Hiszpanii przeprowadzono badania wartości bibliotek publicznych, na podstawie doświadczeń sieci bibliotek miejskich prowincji Barcelona. Były one uzupełnieniem badań z 2011 r. szacujących zwrot
z inwestycji bibliotek z tego samego regionu (2,25 euro bezpośrednich korzyści dla każdego zainwestowanego euro, 4,25 euro z uwzględnieniem korzyści pośrednich). Celem projektu realizowanego w latach
2012-2014 było określenie społecznej wartości bibliotek dla jednostek i społeczności. Badanie przebiegało w dwóch fazach: koncepcyjnej (analiza i usystematyzowanie literatury pod kątem uzyskania modelu oceny wartości bibliotek) i zbierania opinii zwrotnych ze strony ekspertów i specjalistów pracujących
w bibliotekach. W rezultacie pierwszej fazy zebrano wartości społeczne bibliotek prezentowane w literaturze (rys. 9). Następnie opisano 15 korzyści społecznych w sześciu obszarach, według sześciu cech:
1) obszar (kulturowy, społeczny, ekonomiczny, edukacyjny / informacyjny),
2) korzyści społeczne (np. włączenie społeczne, rozwój gospodarki lokalnej itp.),
3) konceptualizacja (wyjaśnienie doboru korzyści, powołania na źródła),
4) działania i narzędzia (działalność bibliotek wywołująca osiąganie korzyści przez jednostki
i społeczności, np. promocja, badania satysfakcji użytkowników, współpraca z przedsiębiorstwami),
5) usługi biblioteczne (np. szkolenia, wystawy),
6) szczegółowe korzyści (bezpośrednie lub pośrednie przemiany dokonujące się wskutek korzystania
z bibliotek, np. zapewnienie dostępu do informacji o historii, dziedzictwie kultury lokalnej,
zwyczajach, folklorze, itp.)122.
Oprócz tych informacji, dla każdego z sześciu wymienionych obszarów podano przykładowe zasoby,
zespoły robocze oraz instytucje wspierające/finansujące, niezbędne do zapewnienia społeczności analizowanych korzyści. W zasobach uwzględniono np. przestrzeń, wyposażenie, zasoby elektroniczne.

Rys. 9. Wartości społeczne bibliotek publicznych na podstawie przeglądu literatury.
Źródło: Martinez, R. T., dz. cyt.
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Martinez, R. T. The value of public libraries in society: Barcelona Province Municipal Libraries Network (MLN)
experience [online]. Barcelona Provincial Council, 2014 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.diba.cat/
documents/16060163/22275360/valor_social_bibliotequesXBM_angles.pdf/39255278-b39e-4f98-893e-76869b63a4b4.
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W Wielkiej Brytanii w 2014 r. przeprowadzone zostały badania ekonomicznego wpływu bibliotek
publicznych na zdrowie i dobre samopoczucie społeczności lokalnych, przez SImetrica na zlecenie Arts
Council England123. Szacunkowych pomiarów podstawowych korzyści (primary benefits) dokonano
z zastosowaniem metody wyceny warunkowej w badaniach ankietowych wśród ok. 2 tys. użytkowników i osób niekorzystających z bibliotek. Respondentów zapytano o wysokość dodatkowej kwoty
podatku, którą byliby w stanie rocznie płacić na utrzymanie poziomu usług bibliotecznych obecnie oferowanych. Natomiast wartość korzyści drugorzędnych (secondary benefits) szacowano przy pomocy
oszczędności skarbu państwa (exchequer cost savings) w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia,
generowanych wskutek regularnego korzystania z usług bibliotecznych. Okazało się, że Anglicy zadeklarowali zwiększenie podatku rocznego (chęć zapłaty) za utrzymanie aktualnych usług bibliotecznych
w kwocie 19,51 funtów.
The Archives, Libraries and Museums Alliance UK – Porozumienie Archiwów, Bibliotek i Muzeów Wielkiej Brytanii (ALMA-UK) dokonało w 2013 r. oceny wartości odwiedzin bibliotek publicznych Walii
(25 bibliotek), Szkocji (50 bibliotek) i Irlandii Północnej (8 bibliotek)124. Zastosowano metodologię pięciu
pomiarów wartości:
»» koszty osób korzystających z usług (badanie użytkowników),
»» korzyści dla społeczności: wydatki na inne usługi, np. lokalne sklepy i kawiarnie (badanie
użytkowników),
»» koszty zaoszczędzone dzięki korzystaniu z biblioteki (badanie użytkowników),
»» efekty zatrudnienia pracowników bibliotek – płace ich pracowników i ich wydatkowanie
(wewnętrzne dane bibliotek),
»» efekty „łańcucha dostaw” – wartość wydatków biblioteki na towary i usługi (wewnętrzne dane
bibliotek).
Przebadano 4009 użytkowników bibliotek publicznych, którzy ocenili wartość usług bibliotecznych
w przeliczeniu na wizytę następująco: 24,10 funtów w Szkocji, 26,38 funtów w Walii i 27,27 funtów
w Irlandii Północnej. Wartość pieniężna była szacowana na podstawie kwot, które użytkownicy wydawali na korzystanie z usług, kosztu ich czasu oraz tego, co jeszcze wydają w miejscu, w którym jest
zlokalizowana biblioteka. W porównaniu z wydatkami biblioteki na dostarczenie usług, szacunkowa
wartość za wizytę według respondentów jest ponad 6 razy większa niż koszt świadczenia usługi w Irlandii Północnej, ponad 5,5 większa w Szkocji i ponad 7,5 razy większa w Walii. W celu przeprowadzenia
badań użytkowników opracowano specjalne poradniki dla bibliotek, pozwalające w dowolnym czasie
dokonywać oceny własnej biblioteki, zawierające m.in.:
»» kwestionariusz ankiety (Zał. 5),
»» kalkulator oszczędności,
»» arkusz kalkulacyjny do obliczania wartości usług bibliotecznych z ankiet (Libraries Value
Calculator) wraz z instrukcją125.
Fujiwara, D., Lawton, R. Mourato, S. The health and wellbeing benefits of public libraries [online]. Arts Council England,
2015 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.artscouncil.org.uk/health-and-wellbeing-benefits-public-libraries.
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ALMA-UK. Archives, Libraries & Museums Alliance UK. The economic value of library services. Final report [online].
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Duński Think Tank Libraries of the Future przeprowadził badanie dotyczące wpływu bibliotek publicznych, a w szczególności ich wartości dla użytkowników i osób niekorzystających z bibliotek oraz wpływu na gospodarkę poprzez podniesienie kompetencji obywateli126. W badaniach wykorzystano zalecenia z normy ISO 16439. Wyniki w zakresie wpływu bibliotek w obszarze kulturowym i społecznym
pokazały, że Duńczycy byliby skłonni zapłacić łącznie ok. 4 mld DKK rocznie na utrzymanie usług bibliotecznych (obecnie z podatków płacą 2,5 mld). 50 tys. Duńczyków zdobywa rocznie swoje umiejętności
komputerowe w bibliotekach, co generuje korzyści dzięki: korzystaniu z poczty elektronicznej, załatwianiu własnych spraw elektronicznie, wykorzystaniu e-bankowości i oszczędnościom czasu związanym z Internetem127.

Czechy
W 2011 r. rozpoczęto pilotażowe badania wartości ekonomicznej bibliotek publicznych w Czechach,
w ramach projektu Methodology of measuring the value of library services, realizowanego na próbie czytelników Miejskiej Biblioteki w Pradze128. Respondentów wybrano losowo z bazy czytelników
spośród osób powyżej 15 roku życia, które wypożyczyły minimum jedną książkę w poprzednim roku
i posiadają konto e-mail zgłoszone w bibliotece. Badania przeprowadzono metodą analizy stosunku
korzyści do kosztów, z wykorzystaniem danych statystycznych biblioteki oraz badań ankietowych
wykorzystujących metodę wyceny warunkowej (gotowość do zapłaty i gotowość do zaakceptowania
kompensaty). W pierwszym etapie uzyskano 374 odpowiedzi na ankiety, a w drugim – w 2012 r. – 2227,
a średnia wieku respondentów wynosiła około 40 lat. W ankietach sformułowano pytania dotyczące
korzyści finansowych oraz dotyczące zaakceptowania kompensaty.
Doświadczenia z powyższych badań wykorzystano w projekcie oceny wartości bibliotek publicznych
Lucky number for the library, realizowanym w latach 2012-2014 i obejmującym aż 37 placówek w całym kraju129. Zastosowano również metodę analizy stosunku korzyści do kosztów. Dane wejściowe
zebrano z systemów bibliotecznych i księgowych każdej biblioteki oraz z zestawień wygenerowanych
z obowiązkowych statystyk. Natomiast metodę wyceny warunkowej zastosowano w kwestionariuszu
ankiety skierowanej do użytkowników bibliotek, w której zamieszczono pytania dotyczące – podobnie
jak w poprzednim badaniu – gotowości do zapłaty i gotowości do zaakceptowania kompensaty oraz
włączono również pytania pozwalające respondentom hipotetycznie decydować o sposobie wykorzystania płaconych przez niego podatków:
1) czy uważasz, że zaoszczędziłeś pieniądze podczas ostatnich odwiedzin biblioteki, biorąc pod uwagę
wypożyczone książki i uzyskane informacje?
2) ile zaoszczędziłbyś?
3) czy twoje życie skomplikowałoby się, gdybyś nie miał dostępu do biblioteki?

http://www.fremtidensbiblioteker.dk/the-economic-value-of-public-libraries
Jervelund, C., Kjøller-Hansen, A. O., Steen-Knudsen, J., Jørgensen J. The economic value of public libraries
[online]. 2015 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.fremtidensbiblioteker.dk/upl/website/pdf-engelsk/
SamlefinalopslagUK1.pdf.
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129 Linhartová, V., Stejskal, J. Public libraries’ services and their economic evaluation. Scientific Papers of the University
of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration [online] 2017, Vol. 25 Issue 41, s. 90-101 [dostęp:
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4) jakie poniósłbyś koszty, gdybyś musiał skorzystać z alternatywnej formy usług? uwzględnij również
koszt podróży, bilet wstępu itp. w ciągu całego roku,
5) gdybyś mógł płacić niższy podatek i zamiast tego wpłacać roczną składkę na rzecz biblioteki, ile
byłbyś skłonny zapłacić?
6) gdyby to było możliwe, ile z 10 tys. CZK podatków zapłaciłbyś rocznie na rzecz swojej biblioteki?
Rezultaty analizy kosztów i korzyści w bibliotekach czeskich sklasyfikowano według wielkości placówek, dzieląc je na trzy grupy w zależności od liczby zarejestrowanych użytkowników: duże (70,38%
wszystkich zarejestrowanych użytkowników), średnie (19,74%) i małe (9,88%). Wyniki pokazały, że nie
ma dużej różnicy w wartościach wskaźnika korzyści do kosztów w 2014 r. w tych grupach bibliotek –
w dużych bibliotekach wyniósł on 6,17, w średnich 5,86, a w małych 6,07. Całkowita wartość średnia dla
wszystkich bibliotek czeskich wyniosła w 2014 r. 6,03. Oznacza to, że każdy 1 dolar wydany na analizowane biblioteki publiczne daje średnio 6 dolarów zysku dla podatników. Wynik ten jest porównywalny
z wartościami badań na całym świecie. Projekt Lucky number for library trwa nadal, jest jedynym projektem gwarantującym cenne dane niezbędne do określenia wartości usług czeskich bibliotek publicznych i z roku na rok coraz więcej bibliotek w nim uczestniczy.

Literatura wykorzystana:
1) Aabø, S., Audunson, R., Vårheim, A. How do public libraries function as meeting places? Library &
Information Science Research [online]. 2010, Vol. 32, s. 16-26 [dostęp: 30.11.2018]. ISSN 1030-5033.
Dostępny w: https://munin.uit.no/handle/10037/3099.
2) ALMA-UK. Archives, Libraries & Museums Alliance UK. Economic impact toolkit [online]. 2013
[dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://almauk.files.wordpress.com/2010/09/alma-ukeconomic-impacts-project-stage-1_final-report.pdf.
3) ALMA-UK. Archives, Libraries & Museums Alliance UK. The economic value of library services. Final
report [online]. Bristol 2014 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: https://almauk.files.wordpress.
com/2010/09/alma-uk-final-report-01-04-2014-reissued.pdf.
4) Arts Council England. Evidence review of the economic contribution of libraries [online]. 2014
[dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/downloadfile/Evidence_review_economic_contribution_libraries_2014.pdf.
5) Becker, S., Crandall, M. D., Fisher, K. E., Kinney, B., Landry, C., Rocha, A. Opportunity for all: How the
American public benefits from Internet access at U.S. libraries [online]. 2010 [dostęp: 30.11.2018].
Dostępny w: https://www.imls.gov/assets/1/AssetManager/OpportunityForAll.pdf.
6) Burska, J., Derfert-Wolf, L., Głowacka, E. Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek.
Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne [online]. 2013 [dostęp: 30.11.2018].
Dostępny w: http://pliki.sbp.pl/afb/statystyka-i-badania-efektywnosci-bibliotek.pdf.
7) Chiessi, S. What are libraries worth? A way to assess the impact of Italian public libraries on user’s
lives and society [on-line]. IFLA, 2011 [dostęp 30.11.2016]. Dostępny w: http://www.ifla.org/files/
assets/library-theory-and-research/Projects/researcher-librarian-report-chiessi.pdf.
44

8) Connected and Ambitious Libraries: The sixth quality framework of Welsh Libraries 2017-20 [online].
2017 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: https://gov.wales/docs/drah/publications/170331connected-and-ambitious-libraries-en.pdf.
9) Crandall, M., Becker, S. Cumulative report of Impact Survey results [online]. 2018 [dostęp: 30.11.2018].
Dostępny w: https://impactsurvey.org/sites/impactsurvey.org/files/cumulative_report.pdf.
10) DCMS. Capturing the Impact of Libraries. Final Report [online]. 2009 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny
w: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.culture.gov.uk/images/publications/
Capturing_the_impact_of_libraries.pdf.
11) DCMS. The modernisation review of public libraries: A policy statement [online]. 2010 [dostęp:
30.11.2018].
Dostępny
w:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/228855/7821.pdf.
12) The economic impact of libraries in Indiana [online]. Indiana Business Research Center 2007 [dostęp:
30.11.2018]. Dostępny w: http://www.ibrc.indiana.edu/studies/EconomicImpactofLibraries_2007.
pdf.
13) Economic value and impact of public libraries in Latvia. Study report [online]. 2012 [dostęp:
30.11.2018]. Dostępny w: http://www.kis.gov.lv/download/Economic value and impact of public
libraries in Latvia.pdf.
14) EIFL. Perceptions of Public Libraries in Africa [online]. 2011 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://
www.eifl.net/system/files/resources/201408/perceptions_of_public_libraries_in_africa_-_full_
report_hi.pdf.
15) Ellis, S., Heaney, M., Meunier, P., Poll, R. Global Library Statistics. IFLA Journal [online]. 2009, Vol. 35,
No. 2, s. 123-130 [dostęp 30.11.2016]. ISSN 1745-2651. Dostępny w: http://www.ifla.org/files/hq/
publications/ifla-journal/ifla-journal-35-2_2009.pdf.
16) Enriching communities: The value of libraries in New South Wales [online]. Sydney: Library Council of
New South Wales, 2008 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.sl.nsw.gov.au/sites/default/
files/Enriching Communities – the value of public libraries in New South Wales Full Report.pdf.
17) FESABID Study: The Economic and Social Value of Information Services: Libraries [online]. 2014
[dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.fesabid.org/documentos/economic_social_value_
information_service_libraries.pdf.
18) Fujiwara, D., Lawton, R. Mourato, S. The health and wellbeing benefits of public libraries [online].
Arts Council England, 2015 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.artscouncil.org.uk/
health-and-wellbeing-benefits-public-libraries.
19) Geiger, A. Most Americans – especially Millennials – say libraries can help them find reliable,
trustworthy information. Pew Research Center, 2017 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://
www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/30/most-americans-especially-millennials-saylibraries-can-help-them-find-reliable-trustworthy-information/.
20) Global Libraries Impact Planning and Assessment Guide. Bill & Melinda Gates Foundation http://
www.publiclibraryadvocacy.org/wp-content/uploads/2015/06/IPA-Guide-2015.pdf.

45

21) Głowacka, E. Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów
oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2015, s. 156-194. ISBN: 978-83-231-3501-2.
22) Guidelines, standards and outcome measures for Australian public libraries [online]. Canberra ACT,
Australian Library and Information Association, 2016 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: https://
www.alia.org.au/sites/default/files/Guidelines Standards and Outcome Measures for Australian
Public Libraries.pdf.
23) Hájek, P., Stejskal, J. Modelling public library value using the contingent valuation method: the case
of the Municipal Library of Prague. Journal of Librarianship and Information Science 2015, Vol. 47,1,
s. 43-55. ISSN 0961-0006.
24) Horrigan, J. B. Libraries 2016 [online]. Pew Research Center, 2016 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
http://www.pewinternet.org/2016/09/09/2016/Libraries-2016/.
25) Horrigan, J. Libraries at the Crossroads [online]. Pew Research Center, 2015 [dostęp: 30.11.2018].
Dostępny w: http://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/9/2015/09/2015-09-15_
libraries_FINAL.pdf.
26) How Americans value public libraries in their communities [online]. Pew Research Center, 2013
[dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.pewinternet.org/2013/12/11/libraries-incommunities/.
27) Huysmans, F., Oomes, M. Measuring the public library’s societal value: a methodological
research program. IFLA Journal [online] 2013, Vol. 39, Nr 2, s. 168-177 [dostęp: 30.11.2018]. ISSN
1745-2651. Dostępny w: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/iflajournal-39-2_2013.pdf.
28) IFLA. Global statistics for the 21st century [on-line]. 2015 [dostęp 30.11.2016]. Dostępny w: http://
www.ifla.org/statistics-and-evaluation/global-statistics.
29) The Impact of Libraries as Creative Spaces [online]. Queensland University of Technology for the
State Library of Queensland, 2016 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: www.plconnect.slq.qld.gov.
au/manage/research/libraries-as-creative-spaces.
30) The Impact of Libraries as Creative Spaces. User Guide [online]. Digital Media Research Centre,
Queensland University of Technology, 2016 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.
plconnect.slq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/339718/User-Guide-Low-Res.pdf.
31) Irwin, B., Silk, K. L-Index: Designing a New Method for Measuring Library Impact in Canada W: OLA
Super Conference 2016 [online]. Toronto, Canada, 2016 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://
www.accessola2.com/superconference2016/sessions/1400LIN.pdf.
32) ISO 11620:2008 Information and Documentation – Library performance indicators.
33) ISO 16439:2014 Information and documentation – Methods and procedures for assessing the
impact of libraries.
34) ISO 2789:2006 Information and Documentation – International library statistics.

46

35) Jervelund, C., Kjøller-Hansen, A. O., Steen-Knudsen, J., Jørgensen J. The economic value of public
libraries [online]. 2015 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.fremtidensbiblioteker.dk/
upl/website/pdf-engelsk/SamlefinalopslagUK1.pdf.
36) Libraries Deliver: Ambition for Public Libraries in England 2016-2021 [online]. 28.09.2018 [dostęp:
30.11.2018]. Dostępny w: https://www.gov.uk/government/publications/libraries-deliverambition-for-public-libraries-in-england-2016-to-2021.
37) Linhartová, V., Stejskal, J. Public libraries’ services and their economic evaluation. Scientific Papers
of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration [online] 2017, Vol.
25 Issue 41, s. 90-101 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: https://docplayer.cz/79865573-Scientificpapers-41-3-2017-of-the-university-of-pardubice-faculty-of-economics-and-administration.
html.
38) Lison, B., Reip, N., Huysmans, F., Mount, D. Research for CULT Committee: Public libraries –
their new role [online] Policy Department B: Structural and Cohesion Policies EU, 2016 [dostęp:
30.11.2018]. Dostępny w: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585882/
IPOL_STU(2016)585882_EN.pdf.
39) Martin Prosperity Institute. So much more: the economic impact of the Toronto Public Library on the
City of Toronto [online]. 2013 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.torontopubliclibrary.
ca/content/about-the-library/pdfs/board/meetings/2013/dec09/10_1.pdf.
40) Martinez, R. T. The value of public libraries in society: Barcelona Province Municipal Libraries Network
(MLN) experience [online]. Barcelona Provincial Council, 2014 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/valor_social_bibliotequesXBM_angles.
pdf/39255278-b39e-4f98-893e-76869b63a4b4.
41) Minnesota Public Libraries’ Return on Investment [online]. 2011 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
http://melsa.org/melsa/assets/File/Library_final.pdf.
42) Museums, Libraries & Archives Council. Outcomes Framework for museums, Libraries and
archives [online]. 2010 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: https://webarchive.nationalarchives.gov.
uk/20110802101741/http:/www.mla.gov.uk/what/raising_standards/improvement/~/media/
Files/pdf/2008/outcomes_framework_v2.ashx.
43) National Welfare & Economic Contributions of Public Libraries: Final Report [online]. Australian
Library and Information Association, 2013 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: https://alia.org.au/
sites/default/files/documents/advocacy/Contribution of Australian Public Libraries Report.pdf.
44) Paley, J., Cottrill, J., Errecart, K., White, A., Schaden, C., Schrag, T., Douglas, R., Tahmassebi, B., Crocker, R.,
Streatfield, D. The evolution of Global Libraries’ performance measurement and impact assessment
systems. Performance Measurement and Metrics [online] 2015, Vol. 16, Iss 2, s. 132-158 [dostęp:
30.11.2018]. ISSN 1467-8047. Dostępny w: http://librariesforpeace.org/files/2016/07/Paley_etalPMM-04-2015-0010.pdf.
45) Poll, R. Bibliography ”Impact and Outcome of Libraries” [online]. 2018 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny
w: https://www.ifla.org/publications/node/91624.
46) Project Outcome : Year in Review. 2017 Report [online]. 2017 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
https://www.projectoutcome.org/ckeditor_assets/attachments/362/pla_project_outcome_
executive_summary_final.pdf.
47

47) Public Libraries – a Wise Investment. Cortez Public Library [online]. [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny
w: http://www.lrs.org/documents/roi/cortez.pdf.
48) Quick, S., Prior, G., Toombs, B., Taylor, L., Currenti, R. Cross-European survey to measure users’
perceptions of the benefits of ICT in public libraries [online]. 2013 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
https://digital.lib.washington.edu/researchworks/handle/1773/22718.
49) Quick, S., Prior, G., Toombs, B., Taylor, L., Currenti, R. Europejskie badanie opinii użytkowników
na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w bibliotekach publicznych [online]. 2013 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.biblioteki.
org/dam/jcr:83be425b-8ec3-4687-aa0d-b4bb83b67250/Europejskie_badanie.pdf.
50) Rogala P., Kusterka–Jefmańska M., Chojecka J., Koch-Mitka J. Opis koncepcji, metodyki oraz narzędzi
badań wskaźników jakości życia i wskaźników jakości usług publicznych dla jednostek samorządu
terytorialnego na przykładzie Krakowa i Poznania [online]. 2012 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=98139&wer=0&new=t&mode=shw. .
51) Rooney-Browne, Ch. Methods for demonstrating the value of public libraries in the UK: a literature
review. Library and Information Research [online]. 2011, Vol. 35, No. 109, s. 3-39. [dostęp: 30.11.2018].
ISSN 1756-1086. Dostępny w: https://lirgjournal.org.uk/index.php/lir/article/download/469/494.
52) Schrag, T., Medford, C., Cotrill, J., Paley, J. Building a Public Library Impact Data Hub: a Global Libraries
“Data Atlas” for Storytelling, Strategy Development, and Collaboration. W: IFLA World Library and
Information Congress 2015 [online] Cape Town, South Africa, 2015 [dostęp 30.11.2016]. Dostępny
w: http://library.ifla.org/1272/1/088-schrag-en.pdf.
53) Scottish Library and Information Council. How Good is our Public Library Service? A Public Library
Improvement Model for Scotland [online]. 2014 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: https://
scottishlibraries.org/media/1084/hgiopls-landscape-web-2017.pdf.
54) Silk, K. Space Use Study: Brampton Library, Calgary Public Library, and Markham Public Library
[online] Canadian Urban Libraries Council (CULC), 2015 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://
www.culc.ca/cms_lib/CULC%20Space%20Study.pdf.
55) Sin, S. C. J., Vakkari, P. Perceived outcomes of public libraries in the U.S. Library & Information
Science Research 2015, Vol. 37, Iss. 3, s. 209-219. ISSN 0740-8188.
56) State Library of Queensland. The Library Dividend: a study of the socio-economic value of
Queensland public libraries, summary report 2012 [online]. 2012 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w:
http://plconnect.slq.qld.gov.au/manage/research/the-library-dividend.
57) State Library of Victoria. Libraries building communities [online]. 2005 [dostęp: 30.11.2018].
Dostępny w: http://www2.slv.vic.gov.au/about/information/publications/policies_reports/plu_
lbc.html.
58) State Library of Victoria. Libraries Building Communities. Executive Summary [online]. 2005 [dostęp:
30.11.2018]. Dostępny w: http://www2.slv.vic.gov.au/pdfs/aboutus/publications/lbc_execsumm.
pdf.
59) State Library of Victoria. Libraries Building Communities. Report One: Setting the Scene [online].
2005 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www2.slv.vic.gov.au/pdfs/aboutus/publications/
lbc_report1.pdf.
48

60) Steffen, N., Lietzau, Z., Lance, K. C., Rybin, A., Molliconi, C.: Public Libraries – A Wise Investment.
A Return on Investment Study of Colorado Libraries [online]. 2009 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny
w: http://www.lrs.org/documents/closer_look/roi.pdf.
61) Streatfield, D., Markless, S., Cottrill, J. Gathering and using systematic evidence of public library
service outcomes and of public perceptions of libraries to secure sustainability: the Global Libraries
experience. W: IFLA World Library and Information Congress 2015 [online] Cape Town, South Africa,
2015 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://library.ifla.org/1243/1/088-streatfield-en.pdf
62) Taxpayer Return on Investment in Florida Public Libraries [online]. 2013 [dostęp: 30.11.2018].
Dostępny w: http://roi.info.florida.gov/Content/PDFs/Studies/Library ROI 2013.pdf.
63) Teasdale, R. Project Outcome Launch – Seven Surveys to Measure Impact. Public Libraries Online
[online]. 28.05.2015 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://publiclibrariesonline.org/2015/05/
project-outcome-launch-seven-surveys-to-measure-impact/.
64) Texas public libraries: Economic benefits and return on investment [online]. 2012 [dostęp:
30.11.2018]. Dostępny w: https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/19093.
65) Vakkari, P., Aabø, S., Audunson, R., Huysmans, F., Oomes, M. Perceived outcomes of public
libraries in Finland, Norway and the Netherlands. Journal of Documentation [online]. 2014, Vol. 70,
Iss. 5, s. 927-944. [dostęp: 30.11.2018]. ISSN 0022-0418. Dostępny w: https://dare.uva.nl/
search?identifier=b8582550-3b83-4bc6-8678-76fb6c8c130f.
66) Vakkari, P., Serola, S. Perceived outcomes of public libraries. Library and Information Science
Research 2012, Vol. 34, Iss. 4, s. 37-44. ISSN 0740-8188.

Literatura polecana:
Aabø, S. Are public libraries worth their price? A contingent valuation study of Norwegian public libraries.
New Library World 2005, 106 (11/12), 487-495. ISSN 0307-4803.
Aabø S. The value of public libraries. W: World Library and Information Congress: 71st IFLA General
Conference and Council [online] Oslo, 2005 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.ifla.org/
IV/ifla71/papers/119e-Aabo.pdf.
Aabø, S. The value of public libraries: a socio-economic analysis. W: Belotti, M. Verso un’economia della biblioteca: Finanziamenti, programmazione e valorizzazione in tempo di crisi [online]. Editrice
Bibliografica, Milano, 2011, s. 169-176 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: https://oda.hioa.no/en/
item/asset/dspace:2110/804033post.pdf.
Aabø, S. Valuing the benefits of public libraries. Information Economics and Policy 2005, 17, s. 175-198.
ISSN 0167-6245.
Bryson, J., Usherwood, B., Streatfield, D. Social Impact Audit for the South West Museums Libraries
and Archives Council [online]. University of Sheffield: Centre for the Public Library in the Information Society. Department of Information Studies [SWMLAC Report], 2002 [dostęp: 30.11.2018].
Dostępny w: https://www.shef.ac.uk/polopoly_fs/1.128105!/file/CPLIS---Social-Impact-AuditFinal-Report-.pdf.
49

Cottrill, J. et al. From impact to advocacy: working together toward public library sustainability. Performance Measurement and Metrics [online]. 2015, Vol. 16, Iss. 2, s. 159-176 [dostęp: 30.11.2018]. ISSN
1467-8047. Dostępny w: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/PMM-04-2015-0008.
Cox, E., Swinbourne, K. “A safe place to go”: libraries and social capital [online] Sydney: UTS, State Library
of New South Wales, 2000 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.sl.nsw.gov.au/sites/
default/files/safe_place.pdf.
De Rosa, C. et al. Perceptions of libraries, 2010: context and community: a report to the OCLC membership [online]. Dublin, Ohio 2011 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: https://www.oclc.org/
reports/2010perceptions.en.html.
Detez, J., Harvey, S., Irfan, E., Murphy, A., Savic, M. Performance metrics towards 2030: Investigating
news to measure and report on our value [online] State Library of Victoria and Public Libraries
Victoria Network, 2014 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://media.wix.com/ugd/1f8737_
dc9f88e483134cc282e6009ef90ee830.pdf .
Fried S., Kochanowicz M., Chiranov M., Planning for Impact, Assessing for Sustainability. Performance
Measurement and Metrics [on-line]. 2010, Vol. 11, No. 1, s. 56-74 [dostęp: 30.11.2018]. ISSN 14678047. Dostępny w: http://www.emeraldinsight.com/toc/pmm/11/1.
Grzeschik, K. Return on investment (ROI) in German libraries: The Berlin School of Library and Information Science and the University Library at the Humboldt University, Berlin – a case study. The Bottom Line 2010, Vol. 23, Iss. 4, s. 141–201. ISSN 0888-045X
Halpin, E. et al.: Measuring the value of public libraries in the digital age: What the power people
need to know. Journal of Librarianship and Information Science 2015, Vol. 47, Iss. 2, s. 30-42. ISSN
0961-0006.
Johnson, C. A. Do public libraries contribute to social capital? A preliminary investigation into the relationship. Library & Information Science Research 2010, Vol. 32, s. 147-155. ISSN 0740-8188.
Johnson, C. A., How do public libraries create social capital? An analysis of interactions between library
staff and patrons. Library & Information Science Research 2012, Vol. 34, s. 52-62. ISSN 0740-8188.
Ko, Y. M., Shim, W., Pyo, S. H., Chang, J. S., Chunh, H. K. An economic valuation study of public libraries in
Korea. Library & Information Science Research 2012, Vol. 32, 2, s. 117-124. ISSN 0740-8188.
Lyons, R. Duck soup and library outcome evaluation. Public Library Quarterly 2012, Vol. 31, Iss. 4,
s. 326-338. ISSN: 0161-6846.
Matthews, J. R. Assessing outcomes and value: it’s all a matter of perspective. Performance Measurement and Metrics 2015, Vol. 16, Iss. 3, s. 211-233. ISSN 1467-8047.
Matthews, J. R. What’s the return on ROI? The benefits and challenges of calculating your library’s
return on investment. Library Leadership and Management [online]. 2011, Vol. 25, No 1, s. 1-14.
[dostęp: 30.11.2018]. ISSN 1945-8851. Dostępny w: https://journals.tdl.org/llm/index.php/llm/
article/view/1861/1623.
McIntosh, C. R. Library return on investment: Defending the contingent valuation method for public benefits estimation. Library & Information Science Research 2013, Vol. 35, Iss. 2, s. 117-126.
ISSN 0740-8188.
50

Morris, A., Hawkins, M., Sumsion, J. Economic value of public libraries in the UK. Libri 2002, Vol. 52, Iss.
2, s. 78-87. ISSN 1865-8423.
New York State Library. Outcome-based evaluation [online]. [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://
www.nysl.nysed.gov/libdev/obe/index.html.
OCLC. How libraries stack up [online]. 2010 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: https://www.oclc.org/
en-US/reports/stackup.html.
OCLC. How Canadian libraries stack up [online]. 2011 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.
oclc.org/en-US/reports/canadastackup.html.
Poll , R. Did you enjoy the library? Impact surveys in diverse settings. Performance Measurement and
Metrics 2014, Vol. 15, Iss. 1/2, s. 4-12. ISSN 1467-8047.
Poll , R. Did you enjoy the library? Impact surveys in diverse settings. W: Proceedings of the 10th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services. Ed. by Ian Hall, Stephen Thornton and Stephen Town [online]. York, 2013, s. 235-242 [dostęp:
30.11.2018]. Dostępny w: http://www.york.ac.uk/media/abouttheuniversity/supportservices/
informationdirectorate/documents/northumbriageneraldocs/10th Northumbria Conference Proceedings.pdf .
Poll R., Payne P. Impact measures for libraries and information services. Libr. Hi Tech. 2006, 24 (4)
s. 547–562. ISSN 0737-8831.
Pung, C., Elwes, T., Philippa, M. Measuring the economic impact of the British Library. W: Demonstrating Value Conference, British Library [online]. 2004. [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.
bl.uk/aboutus/stratpolprog/increasingvalue/publicvalue/confpres/pungelwesmarks.pdf.
Segura, H., Luis, M. e-inclusion and public libraries: a literature review. W: Qualitative and Quantitative
Methods in Libraries, Special Issue Social Justice, Social Inclusion [online]. 2014, s. 111-127. [dostęp:
30.11.2018]. Dostępny w: http://www.qqml.net/Special_Issue_2014_Social_Justice_Social_Inclusion.html .
Seppänen, A., Laitinen, M. Libraries do make a difference: common principles in showing the impact
of different types of libraries. W: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries [online] 2012,
s. 3-11. [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://www.qqml.net/papers/July_Issue/1QQML_Journal_2012_Seppanen_Laitinen_1_3-11.pdf.
Stone G., Pattern D., Ramsden B. The Library Impact Data Project: hit or miss or maybe? In: 9th Northumbria International Conference of Performance Measurement in Libraries and Information Services, 2011, s. 385 – 390.
Streatfield, D. Impact planning and assessment of public libraries: a country level perspective. Performance Measurement and Metrics 2012, Vol. 13, Iss 1, s. 8-14. ISSN 1467-8047.
Streatfield, D. et al.: Innovative impact planning and assessment through Global Libraries. Performance
Measurement and Metrics [online]. 2015, Vol. 16, Iss 2, s. 177-192. [dostęp: 30.11.2018]. ISSN 14678047. Dostępny w: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/PMM-04-2015-0011.

51

Umut, Al et al.: Global Libraries impact planning and assessment progress. In: Performance Measurement and Metrics 16,2 (2015), s. 109-131. [dostęp: 30.11.2018]. ISSN 1467-8047.Dostępny w: http://
www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/PMM-05-2015-0015.
Usherwood, B. Accounting for outcomes: demonstrating the impact of public libraries. Australasian
Public Libraries and Information Services [online]. 2002, Vol. 15 Iss. 1, s. 5-13 [dostęp: 30.11.2018].
ISSN 1030-5033. Dostępny w: http://conferences.alia.org.au/public2001/usherwood.html.
Vakkari P., Aabø S., Audunson R., Huysmans F., Kwon N., Oomes M.:, Sin S. C. J. Patterns of perceived
public library outcomes in five countries. Journal of Documentation [online]. 2016, Vol. 72 Iss: 2,
s. 342-361 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://dare.uva.nl/document/2/170014.
Vårheim A., Gracious space: Library programming strategies towards immigrants as tools in the creation
of social capital. Library & Information Science Research 2011, Vol. 33, s. 12–18. ISSN 0740-8188.
Vårheim A., Theoretical approaches on public libraries as places creating social capital. World Library
And Information Congress: 74th IFLA General Conference And Council 10-14 August 2008, Québec,
Canada [online]. 2008 [dostęp: 30.11.2018]. Dostępny w: http://archive.ifla.org/IV/ifla74/papers/091-Varheim-en.pdf.
Vårheim A., Steinmo S., Ide E. Do libraries matter? Public libraries and the creation of social capital.
Journal of Documentation 2008, Vol. 64(6), s. 877-892. ISSN 0022-0418.

Przykłady kwestionariuszy ankiet,wskaźników
i innych narzędzi badawczych stosowanych
w badaniach wpływu bibliotek (zał. 1-8)
Załącznik 1
Badanie TNS na zlecenie EIFL dotyczące postrzegania bibliotek przez społeczeństwa w sześciu krajach Afryki (2011 r.)130.
Ankieta zawierała m.in. trzy pytania dotyczące postrzeganych korzyści z bibliotek publicznych:
»» czy według Ciebie ludzie odnoszą poniższe korzyści z biblioteki:
• doświadczenia z korzystania z biblioteki jako bezpiecznego i spokojnego miejsca do nauki
i czytania
• lepsze wykonywanie swojej pracy
• nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi
• oszczędność czasu
• otrzymanie informacji przydatnych w szkole, na uczelni
• otrzymanie przydatnych informacji dotyczących zdrowia
• otrzymanie przydatnych informacji dotyczących działalności gospodarczej i handlu
• otrzymanie przydatnych informacji dotyczących lokalnej społeczności
• pozyskanie nowych pomysłów i zainteresowań
• rozwój nowych umiejętności lub zdobycie nowej wiedzy
• zadowolenie z odwiedzin biblioteki, dobre samopoczucie
»» czy Ty sam odnosisz korzyści z biblioteki w ww. sprawach?
»» czy gdyby biblioteka publiczna (ta, którą najczęściej odwiedzasz lub biblioteka w Twoim miejscu
zamieszkania) przestała funkcjonować, doświadczyłbyś tych samych korzyści gdzie indziej?

Załącznik 2
Badania Pew Research Center (USA), 2016 r.
Wybrane pytania z kwestionariusza ankiety, odnoszące się do badania wpływu bibliotek131:
»» cele odwiedzin biblioteki w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
• wypożyczanie książek drukowanych
• uzyskanie pomocy bibliotekarza
• spędzanie czasu, czytanie, studiowanie, słuchanie muzyki, oglądanie filmów,
• udział w zajęciach, programie, wykładzie
• spotkanie grupy osób
• korzystanie z drukarki lub innych urządzeń
• poszukiwanie pracy lub składanie aplikacji online
130
131

http://www.eifl.net/system/files/resources/201408/perceptions_of_public_libraries_in_africa_-_full_report_hi.pdf
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/14/2016/09/PI_2016.09.09_Libraries-2016_FINAL.pdf
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»» cele korzystania z komputerów i internetu (w tym WiFi) w bibliotece w ciągu ostatnich 12
miesięcy:
• sprawdzanie poczty elektronicznej lub wysyłanie maili
• wyszukiwanie informacji potrzebnych w szkole lub pracy
• udział w szkoleniu online (bibliotecznym lub innym)
• pozyskiwanie informacji online na temat zdrowia
»» łączyłeś / łączyłaś się kiedykolwiek z WiFi biblioteki, kiedy budynek był fizycznie zamknięty? TAK/
NIE
»» czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystałeś / korzystałaś z usług dostępnych poprzez witrynę
biblioteczną lub aplikacje mobilną?
• przeszukiwanie katalogu online (książki drukowane, e-booki, audiobooki, CD, DVD)
• rezerwacja z katalogu online (książki drukowane, e-booki, audiobooki, CD, DVD)
• prolongata (książki drukowane, CD, DVD)
• lektura recenzji i rekomendacji książek
• korzystanie z baz danych online
• prowadzenie badań lub odrabianie lekcji
»» na ile Twoim zdaniem, jeśli w ogóle, Twoja lokalna biblioteka publiczna wpływa na następujące
sprawy w swojej społeczności? czy uważasz, że wpływa bardzo, trochę, nie za bardzo, w ogóle:
• rozbudza kreatywność wśród młodych ludzi
• promuje ideę społeczności w różnych grupach w Twoim miejscu zamieszkania
• stwarza możliwości edukacyjne ludziom w różnym wieku
• zapewnia godne zaufania miejsce, w którym można poznawać nowe technologie
• służy jako miejsce spotkań do rozwiązywania problemów lokalnej społeczności
• zapewnia bezpieczne miejsce spędzania czasu
»» gdyby Twoją bibliotekę zamknięto, czy miałoby to: znaczny wpływ, niewielki wpływ, żadnego
wpływu
• na Ciebie i Twoją rodzinę
• na całą społeczność lokalną
»» co biblioteki publiczne mogą zmienić w usługach dla społeczeństwa, czy wg Ciebie biblioteki
publiczne: zdecydowanie powinny, może powinny, na pewno nie powinny, nie wiem:
• dysponować wygodniejszymi miejscami do czytania, pracy i odpoczynku w bibliotece
• przemieścić książki drukowane i magazyny z pomieszczeń publicznych, aby zwolnic miejsce na
takie działania jak : centra technologii, czytelnie, miejsca spotkań lub wydarzeń kulturalnych
• kupić drukarki 3-D i inne urządzenia cyfrowe do użytku publicznego
• oferować programy nauczania korzystania z urządzeń cyfrowych osobom w różnym wieku
»» w jakim stopniu wg Ciebie biblioteka publiczna wpływa na swoją społeczność ( bardzo, trochę,
niewiele, wcale)
• pomagając w znalezieniu pracy lub w uczestniczeniu w szkoleniach
• pomagając w poszukiwaniu informacji dotyczących zdrowia
• pomagając w wyborze wiarygodnych informacji
• pomagając w poważnych problemach dotykających całą społeczność.
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Załącznik 3
Wskaźniki Edge Benchmarks z projektu EDGE Initiative132
1) Wartość społeczna – biblioteki oferują programy i usługi, które umożliwiają ludziom czerpanie
korzyści ze stosowania technologii; trzy wskaźniki:
• edukacja cyfrowa – biblioteki oferują doraźną pomoc i szkolenia, których celem jest zwiększenie
poziomu wiedzy w społeczeństwie cyfrowym:
–– biblioteka posiada ofertę programową i regularnie oferuje zaplanowane szkolenia z zakresu
umiejętności cyfrowych,
–– biblioteka zapewnia indywidualną pomoc w zakresie umiejętności cyfrowych we wszystkich
lokalizacjach,
• narzędzia i zasoby cyfrowe – biblioteki zapewniają dostęp do odpowiednich treści cyfrowych
i umożliwiają członkom społeczności tworzenie własnych treści cyfrowych:
–– biblioteka wspiera tworzenie cyfrowych treści na publicznie dostępnych komputerach,
–– biblioteka monitoruje usługi dostarczania zasobów online,
–– biblioteka zapewnia dostęp do źródeł informacji poprzez swoją witrynę internetową,
• zaspokojenie kluczowych potrzeb społeczności – biblioteki zapewniają środki technologiczne,
które pomogą użytkownikom zaspokoić ważne potrzeby związane z celami osobistymi
i priorytetami społeczności:
–– biblioteka wspiera korzystanie z technologii w celu wzrostu kompetencji pracowników
i rozwoju przedsiębiorczości,
–– biblioteka wspiera korzystanie z technologii w celu korzystania z e-urzędów i porad
prawnych,
–– biblioteka wspiera korzystanie z technologii w celu wyrównywania szans edukacyjnych
użytkowników,
–– biblioteka wspiera korzystanie z technologii w celach zdrowotnych i zachowania dobrego
samopoczucia.
2) Zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej – biblioteki są cennym zasobem społeczności
i partnerem strategicznym w podnoszeniu jakości życia ludzi i społeczności; trzy wskaźniki:
• strategia i ocena – biblioteki podejmują strategiczne decyzje na podstawie priorytetów
społeczności lokalnej związanych z włączeniem cyfrowym i innowacjami,
–– biblioteka ma liderów utrzymujących kontakty bieżące z samorządem lokalnym
–– biblioteka gromadzi opinie o potrzebach społeczności w zakresie technologii,
–– biblioteka prowadzi badania użytkowników na temat korzystania z technologii w kluczowych
dziedzinach,
–– biblioteka prowadzi ocenę swoich programów i usług związanych z technologiami,
–– biblioteka podejmuje strategiczne decyzje na podstawie informacji o potrzebach
i priorytetach społeczności lokalnej,
• strategiczne partnerstwo – biblioteki budują strategiczne stosunki z partnerami ze społeczności
lokalnej w celu zmaksymalizowania publicznego dostępu do zasobów i usług technologicznych
świadczonych na rzecz społeczności
–– biblioteka rozwija i utrzymuje partnerstwo, umożliwiające docieranie do biblioteki, pomoc
bibliotece w planowaniu lub rzecznictwie itp.,
–– biblioteka angażuje się w działania promujące technologie,
• dzielenie się najlepszymi praktykami – biblioteki wspierają ciągłą poprawę publicznego dostępu
do usług technologicznych poprzez wymianę najlepszych praktyk i wiedzy fachowej z innymi
organizacjami wspierającymi włączenie cyfrowe,
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–– biblioteka dzieli się wiedzą, zasobami i narzędziami w zakresie publicznie dostępnych
technologii,
–– biblioteka prowadzi badania oceniające technologie stosowane w bibliotece.
3) Zarządzanie zasobami i personelem (wskaźniki raczej nie dotyczą niniejszego materiału).

Załącznik 4
Ogólnokrajowe badania wpływu sieci bibliotek akademickich i publicznych na gospodarkę
i społeczeństwo oraz zysków z ich funkcjonowania, Hiszpania
Kwestionariusze badań użytkowników bibliotek publicznych i osób niekorzystających z bibliotek133.
I. Kwestionariusz badania (telefonicznego) użytkowników niekorzystających z bibliotek publicznych
1) Czy odwiedziłeś / odwiedziłaś ostatnio bibliotekę publiczną w celu czytania albo wypożyczenia
książek, oglądania materiałów audiowizualnych lub studiowania?
• tak – 1 – (przejdź do pytania 2)
• nie – 2 – (przejdź do pytania 3)
2) Kiedy ostatnio odwiedziłeś / odwiedziłaś bibliotekę?
•

wczoraj

1

•

2 lub 3 dni temu

2

•

tydzień temu albo mniej

3

•

pomiędzy tygodniem a 2 tygodniami

4

•

pomiędzy 2 tygodniami a miesiącem

5

•

pomiędzy 3-6 miesiącami

6

przejdź do pytania 3

•

ponad 6 miesięcy temu

7

przejdź do pytania 3

•

nigdy nie chodzę

8

przejdź do pytania 3

Jeśli respondent nie przechodzi do pytania 3, kończymy z nim wywiad. Wywiad kontynuujemy tylko
z osobami, które nigdy nie korzystają z biblioteki albo które odwiedziły ją dawniej niż trzy miesiące
temu.
3) Czy w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy znajduje się biblioteka?
• tak – 1
• nie – 2
4) Przeczytam listę usług, które świadczą biblioteki publiczne. Powiedz, których jesteś świadom /
świadoma albo wiesz, że są biblioteki, w których można z nich skorzystać. Innymi słowy, które
usługi bibliotek publicznych wziąłbyś pod uwagę chcąc z takich usług skorzystać? (jeżeli respondent
wiedział o usługach, zapytaj: „Czy chcesz skorzystać z tej usługi?” Jeśli respondent nie jest ich
świadomy, zapytaj: „Czy mimo, iż nie jesteś świadomy tej usługi, skorzystałbyś z niej?”).
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Świadomy?

Jeśli świadomy: chcesz skorzystać?
Jeśli nieświadomy: skorzystałbyś?

Nie

Tak

Nie

•

czytelnia (miejsce, w którym użytkownicy
czytają)

1

2

1

2

•

wypożyczanie książek (na kilka dni,
2 tygodnie itp.)

1

2

1

2

•

wydłużone godziny otwarcia w czasie sesji
egzaminacyjnej

1

2

1

2

•

wypożyczanie materiałów
audiowizualnych (filmy i muzyka na CD/
DVD)

1

2

1

2

•

wydarzenia kulturalne (spotkania, gry,
wystawy)

1

2

z1

2

•

dostęp do internetu, z WiFi

1

2

1

2

•

Miejsce i pomoc dla dzieci odrabiających
szkolne zadania domowe

1

2

1

2

•

lekcje języka angielskiego
z wykorzystaniem materiałów
audiowizualnych

1

2

1

2

•

lekcje języka pomagające imigrantom
opanowanie języka hiszpańskiego lub
innych regionalnych

1

2

1

2

•

pomoc w znalezieniu online oferty pracy

1

2

1

2

5) Biblioteki publiczne zapewniają wiele usług dla różnych grup osób. Uogólniając, które z następujących
korzyści wnoszą biblioteki publiczne do Twojej społeczności czy miasta?
•

zapewniają miejsce do studiowania młodym ludziom

Tak

Nie

•

pomagają znaleźć pracę

1

2

•

przyczyniają się do zwiększenia wydajności poprzez wspieranie
zdobywania wiedzy

1

2

•

pomagają nauczyć się korzystania z komputerów i innego sprzętu

1

2

•

zapewniają wsparcie w uczeniu się dzieciom i młodzieży

1

2

•

pomagają uczyć się języków, szczególnie angielskiego

1

2

•

zabezpieczają dokumenty dotyczące historii lokalnej, regionalnej
i narodowej, a tym samym pomagają utrzymać tradycje

1

2

•

zapewniają miejsce spotkań

1

2

•

zapewniają każdemu dostęp do internetu

1

2
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6) Biblioteki przyczyniają się w różny sposób do rozwoju kultury. Które z następujących działań
bibliotek publicznych są w Twojej opinii: bardzo ważne, dość ważne ani ważne, ani nieważne, dość
nieistotne lub bardzo nieistotne?
bardzo
ważne

dość
ważne

ani ważne
ani
nieważne

dość
nieistotne

bardzo
nieistotne

nie wiem
/ nie

utrzymywanie ogólnych
zbiorów książek,
czasopism, muzyki
i filmów na CD / DVD

1

2

3

4

5

6

utrzymywanie
zbiorów książek,
czasopism i materiałów
audiowizualnych
dotyczących historii
lokalnej i regionalnej

1

2

3

4

5

6

•

organizacja wystaw
sztuki i przedstawień

1

2

3

4

5

6

•

organizacja spotkań
z autorami

1

2

3

4

5

6

•

organizacja koncertów
i wystaw malarstwa

1

2

3

4

5

6

•

organizacja kursów
językowych

1

2

3

4

5

6

•

zapewnienie dostępu do
internetu

1

2

3

4

5

6

•

•

7) Czy uważasz, że warto płacić podatki na utrzymanie sieci bibliotek publicznych, która świadczy te
usługi?
• tak – 1
• nie – 2
8) Czy uważasz, że jeśli biblioteki nie byłyby finansowane z podatków, to warto byłoby płacić za nie
– za otrzymane usługi lub po prostu za dostępność tych usług i działań bibliotek na rzecz ochrony
i katalogowania materiałów i udostępnianie ich użytkownikom?
•

tak, byłoby warto płacić za biblioteki

1

•

nie, nie byłoby warto płacić za biblioteki

2

Pytanie 9

8B) Jaki sposób płacenia za te usługi uważasz za najbardziej słuszny, jeżeli nie zostałyby one sfinansowane
z podatków. Czy uważasz, że każdy powinien płacić rocznie pewną kwotę, która pozwoli mu na
dostęp do usług w razie potrzeby? Czy uważasz, że powinny być finansowane wyłącznie przez tych,
którzy z nich korzystają?
•

każdy powinien wnosić roczna opłatę

1

•

tylko użytkownicy powinni płacić

2

9) Płacisz podatki od wynagrodzenia lub innych dochodów, a także podatek VAT, podatek od pojazdów,
nieruchomości, itp. Biorąc pod uwagę całkowitą kwotę Twojego podatku, ile z tej kwoty w euro,
należałoby wg Ciebie przeznaczać rocznie na utrzymanie bibliotek w kraju?
• Podaj kwotę 3-cyfrową .......
• Jeśli nie podasz, przejdź do pytania 9B
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9B) Jeśli respondent nie poda kwoty, poprosić o odpowiedź w poniższej skali.

•

poniżej 10 € na rok

1

•

10 – 20 € na rok

2

•

21 – 30 € na rok

3

•

31 – 40 € na rok

4

•

41 – 50 € na rok

5

•

50 – 100 € na rok

6

•

ponad 100 € na rok

7

10) Na podstawie deklarowanej przez Ciebie kwoty podatku przeznaczanej na utrzymanie bibliotek
w kraju, które z poniższych zdań najlepiej odzwierciedla Twoje motywy wyboru tej kwoty?
•

jest to dostateczna kwota za wkład bibliotek

1

•

wkład bibliotek jest większy, ale taką kwotę jestem
w stanie zapłacić

2

•

wkład bibliotek jest obecnie mniejszy, ale deklarowana
kwota pozwoli na otrzymanie lepszej jakości usług

3

11) Hiszpanie płacą ok. 18 euro rocznie z podatków, w przeliczeniu na osobę, na utrzymanie sieci
bibliotek w kraju oraz związanych z nimi usług. Czy uważasz, że kwota ta jest zbyt wysoka,
odpowiednia czy zbyt niska?
•

zbyt wysoka

1

•

mniej więcej odpowiednia

2

•

zbyt niska

3

II. Kwestionariusz badania użytkowników bibliotek publicznych
WPROWADZENIE
FESABID, we współpracy z biblioteką przeprowadza badania użytkowników bibliotek w celu uzyskania lepszego obrazu sposobów korzystania z bibliotek oraz uzyskania informacji o tym, jak cenione są
usługi, jak biblioteki przyczyniają się do osobistego i zbiorowego dobrobytu i rozwoju. Bardzo ważne
jest poznanie Twojej opinii i z góry dziękujemy za współpracę przy wypełnianiu ankiety. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami pod adresem ……….
1) Jak długo jesteś użytkownikiem lub regularnie odwiedzającym bibliotekę?
•

miesiąc lub mniej

1

•

1-6 miesięcy

2

•

od 6 miesięcy do roku

3

•

1-2 lat

4

•

ponad 2 lata

5

2) Jak często odwiedzasz bibliotekę?
•

codziennie

1

•

1-2 razy na tydzień

2

•

raz na tydzień

3

•

raz na 2 tygodnie lub raz na miesiąc

4

•

2-3 miesiące temu

5

•

rzadziej

6
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3) W jakim celu odwiedzasz bibliotekę? Można wybrać więcej niż jeden powód
•

lubię czytać książki i mogę je tu otrzymać

1

•

jest to pomieszczenie do czytania i studiowania

2

•

spotykam się ze znajomymi

3

•

otrzymuję informacje na zajęcia szkolne /
uniwersyteckie

4

•

szukam informacji do projektu / rozprawy doktorskiej

5

•

otrzymuję książki i CD do nauki języka obcego

6

•

otrzymuję książki i CD do nauki języka hiszpańskiego

7

•

otrzymuję książki i CD do nauki języka katalońskiego,
baskijskiego lub galisyjskiego

8

•

korzystam z internetu

9

•

otrzymuję informacje na temat możliwości pracy lub
kursów

10

•

odrabiam szkolną pracę domową

11

•

zabieram dzieci lub wnuki, żeby odrobili szkolną pracę
domową

12

•

zabieram dzieci lub wnuki w celu uczestniczenia
w działaniach organizowanych przez bibliotekę

13

4) Korzystałeś z witryny bibliotecznej tej lub innej, znanej biblioteki, której nie odwiedzasz?
•

Tak

1

•

Nie

2

Przejdź do pytania 5

4B) Z jakich urządzeń uzyskiwałeś dostęp do witryny bibliotecznej?
•

komputer stacjonarny

1

•

laptop

2

•

iPad

3

•

telefon komórkowy

4

•

smartfon

5

•

inne

6

4C) Ile razy uzyskiwałeś dostęp do witryny bibliotecznej w ostatnim miesiącu?
•

raz

1

•

dwa

2

•

trzy lub cztery

3

•

ponad 10 razy

4

•

nie pamiętam

5

4D) Z których serwisów korzystałeś na witrynie bibliotecznej?
•

sprawdzenie czy dostępna jest potrzebna książka, CD,
DVD itd.

1

•

sprawdzenie kalendarza wydarzeń

2

•

pobranie pliku z witryny

3

•

inne (proszę określić)

4
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5) Którą z poniższych czynności zwykle wykonujesz odwiedzając bibliotekę? Można wybrać więcej niż jedną
•

wypożyczanie książek

1

•

wypożyczanie CD, DVD albo gier

2

•

czytanie bądź studiowanie własnych materiałów i książek w czytelni

3

•

czytanie bądź studiowanie książek z biblioteki w czytelni

4

•

dostęp do zasobów elektronicznych (dokumentów, książek, itp.)

5

•

dostęp do internetu z biblioteki

6

•

korzystanie z komputerów bibliotecznych

7

•

korzystanie z konsultacji udzielanych przez pracownika biblioteki

8

•

udział w wydarzeniach kulturalnych

9

•

spotkanie ze znajomymi

10

•

udział w ogólnych lub specjalistycznych kursach

11

•

inne usługi (proszę wymienić)

12

6) Jak oceniasz satysfakcję z usług świadczonych przez bibliotekę, w skali od 0 do 10?
0 – 10
•

dostępność książek drukowanych i elektronicznych książek
i dokumentów

•

komfort i jakość miejsc do czytania / studiowania

•

usługi dostarczane przez pracowników biblioteki

•

komputery biblioteczne

•

Wi-Fi

•

witryna biblioteczna

•

dostęp do zewnętrznych zasobów informacji

•

szkolenie dla użytkowników prowadzone w celu ulepszenia
dostępu i wykorzystania informacji drukowanej i cyfrowej

Nie korzystam

7) Myśląc o korzyściach dla użytkowników biblioteki, które z poniższych uznałbyś za bardzo ważne,
dość ważne, ani ważne, ani nieważne, dość nieistotne lub bardzo nieistotne?
Bardzo
ważne

Dość
ważne

Żaden
z nich

Dość
Bardzo
nieistotne nieistotne

•

pomoc w znalezieniu nowej pracy

1

2

3

4

5

•

pomoc w podwyższeniu
kompetencji zawodowych

1

2

3

4

5

•

pomoc w nauce języków

1

2

3

4

5

•

udzielanie dodatkowych
informacji na temat literatury

1

2

3

4

5

•

zapewnienie miejsca do
studiowania w czasie sesji
egzaminacyjnej

1

2

3

4

5

•

pomoc w sprawach zawodowych

1

2

3

4

5

•

poznawanie nowych przyjaciół
lub spotkania zawodowe albo
z kolegami ze studiów

1

2

3

4

5
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•

znalezienie informacji na jakiś
temat (np. medycyna, prawo,
ekonomia)

1

2

3

4

5

•

otrzymanie książek i materiałów
audiowizualnych, które
uprzyjemniają życie

1

2

3

4

5

•

znalezienie informacji
związanych z hobby

1

2

3

4

5

8) Ile czasu spędziłeś / spędziłaś w bibliotece podczas ostatniej wizyty?
•

mniej niż 10 minut

1

•

10 – 20 minut

2

•

21 – 30 minut

3

•

31 – 45 minut

4

•

46 minut – 1 godziny

5

•

1 – 1,5 godziny

6

•

1,5 – 2 godzin

7

•

ponad 2 godziny

8

9) Co robiłeś / robiłaś w bibliotece? Można wybrać kilka z poniższych:
•

zwrot wypożyczonej książki lub nośnika cyfrowego (CD,
DVD itp.)

1

•

poszukiwanie książki lub nośnika cyfrowego (CD, DVD
itp.) do wypożyczenia

2

•

korzystanie z czytelni

3

•

udział w wydarzeniach kulturalnych

4

•

udział w kursie

5

•

korzystanie z WiFi w celu przeglądania czegoś na
własnym komputerze lub telefonie

6

•

inne (proszę określić)

7

10) W jaki sposób dostałeś się do biblioteki?
•

pieszo

1

•

autem własnym lub kogoś z rodziny

2

•

korzystając z transportu publicznego

3

•

rowerem

4

•

inne (proszę określić)

5

11) Ile kosztuje bilet do biblioteki i z powrotem?
12) Ile czasu zajął ci transport do biblioteki?
•

mniej niż 10 minut

1

•

10 – 20 minut

2

•

21 – 30 minut

3

•

31 – 45 minut

4

•

46 minut – 1 godziny

5

•

więcej niż 1 godzina

6
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13) Czy wybierając się do biblioteki, odwiedzasz tylko bibliotekę czy również inne miejsca, np. robisz
zakupy, zatrzymujesz się coś zjeść lub wypić w okolicy, itp?
•

odwiedzam tylko bibliotekę

1

•

zatrzymuję się na coś do picia lub jedzenia (sam albo ze znajomymi)

2

•

robię zakupy spożywcze (chleb, mleko, odwiedzam supermarket)

3

•

kupuje odzież, dodatki itp.

4

•

idę do kina, teatru itp.

5

•

spotkam się ze znajomymi, żeby coś zjeść i wypić

6

14) Ile wydajesz na te sprawy?
•

nic

1

•

mniej niż 10 €

2

•

11 – 20 €

3

•

21 – 30 €

4

•

31 – 40 €

5

•

41 – 50 €

6

•

ponad 50 €

7

15) Gdyby dostarczanie usług bibliotecznych nie było finansowane z podatków, a byłyby one
świadczone przez firmy prywatne i musiałbyś zapłacić za to, jak za kino / bilety do muzeów, książki
itp., ile zapłaciłbyś / zapłaciłabyś tej hipotetycznej firmie za usługi, które otrzymałeś / otrzymałaś
z biblioteki w ciągu ostatniego roku? Proszę wziąć pod uwagę wszystkie usługi – korzystanie
z czytelni, porady pracowników biblioteki, wypożyczanie książek itp. Proszę podać koszt tych usług
– wg Ciebie – a nie kwotę jaką byłbyś w stanie zapłacić. Można podać koszty miesięczne lub roczne.
•

koszt na miesiąc (proszę podać)

1

•

koszt na rok (proszę podać)

2

•

nie wiem jaki koszt ustalić

3

•

nie wiem / brak odpowiedzi

4

16) Skala poniżej pomoże Ci oszacować opłaty, jakie wg Ciebie prywatna firma pobierałaby za usługi
biblioteczne, z których korzystałeś? Proszę podać koszt tych usług – wg Ciebie –, a nie kwotę jaką
byłbyś w stanie zapłacić.
€ na miesiąc

€ na rok (średnio)

2€

20 – 25 €

1

3€

35 – 40 €

2

5–6€

60 – 75 €

3

10 €

100 – 120 €

4

15 €

150 – 180 €

5

20 €

240 €

6

25 €

300 €

7

30 €

350 €

8

40 €

480 – 500 €

9

50 €

600 €

10

powyżej 50 €

800 – 1000 €

11
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17) Ile zapłaciłbyś hipotetycznej firmie za usługi otrzymane z biblioteki w ciągu ostatniego roku?
(Wg powyższej tabeli) ........
18) Czy uważasz, że gdyby usługi bibliotek publicznych nie były finansowane z podatków, społeczeństwo
uznałoby, że warto płacić za świadczenie usług, udogodnień i działań bibliotek?
• tak, biblioteki byłyby warte płacenia za nie
• nie, biblioteki nie byłyby warte płacenia za nie
19) Jaki sposób płacenia za te usługi byłby według Ciebie najwłaściwszy, gdyby nie były finansowane
z podatków? Uważasz, że każdy powinien płacić roczną kwotę, która pozwoli mu na dostęp do
usługi w razie potrzeby? Czy uważasz, że powinny być finansowane wyłącznie przez tych, którzy
korzystają z nich?
• każdy powinien wnosić roczna opłatę
• tylko użytkownicy powinni płacić
20) Płacisz podatki od wynagrodzenia lub innych dochodów, a także podatek VAT, podatek od pojazdów,
nieruchomości, itp. Biorąc pod uwagę całkowitą kwotę Twojego podatku, ile z tej kwoty w euro,
należałoby wg Ciebie przeznaczać rocznie na utrzymanie bibliotek w kraju?
• Proszę wstawić kwotę ……..
21) Gdyby biblioteki nie były utrzymywane z podatków, ile euro na rok zapłaciłbyś / zapłaciłabyś na
utrzymanie sieci bibliotecznej w kraju i usług, które ona dostarcza?
• Proszę wstawić kwotę.
22) Na podstawie deklarowanej kwoty podatku przeznaczanej na utrzymanie bibliotek w kraju, które
z poniższych zdań najlepiej odzwierciedla Twoją motywację wyboru tej kwoty?
• jest to dostateczna kwota za wkład bibliotek
• wkład bibliotek jest większy, ale to jest kwota, którą jestem w stanie zapłacić
• wkład bibliotek jest obecnie mniejszy, ale deklarowana kwota pozwoli na otrzymanie lepszej
jakości usług
23) Hiszpanie płacą ok. 18 euro rocznie z podatku na osobę na utrzymanie sieci bibliotek w kraju oraz
związanych z nimi usług. Czy uważasz, że kwota ta jest zbyt wysoka, odpowiednia czy zbyt niska?
• zbyt wysoka
• mniej więcej odpowiednia
• zbyt niska
C1) Jesteś kobietą czy mężczyzną?
• kobietą
• mężczyzną
C2. Ile masz lat?
C3. Jakie jest twoje wykształcenie
• Lista odpowiednia dla Hiszpanii (od żadnego, przez podstawowe, do najwyższego)
C4. Jaki jest twój status zatrudnienia?
• pracujący
• samozatrudniony
• zatrudniony
• niepracujący
• student
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•
•
•

niezatrudniony
emeryt
gospodyni domowa

C5. W jakim sektorze pracujesz?
• rolnictwo
• przemysł
• usługi

Załącznik 5
Porozumienie Archiwów, Bibliotek i Muzeów Wielkiej Brytanii (ALMA – UK)
Ocena wartości odwiedzin bibliotek publicznych Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, 2013 r. (8 bibliotek).
Wzór kwestionariusza ankiety134:
Pracownicy bibliotek
1) Nazwa biblioteki (i numer kodu), w której pracujesz
2) Wskaż typ biblioteki:
• miejska (od 10 tys. mieszkańców)
• mniejsze miasto (mniej niż 10 tys. mieszkańców)
• wiejska
• mobilna
• nie jestem pewien
Użytkownicy
1) Którą bibliotekę odwiedziłeś dzisiaj?
2) Dlaczego korzystałeś dzisiaj z biblioteki?
• zabrałem dziecko, żeby skorzystało
• w związku z edukacją
• dla rozrywki
• w związku z pracą
3) Jak często korzystasz z biblioteki?
• codziennie
• kilka razy w tygodniu
• raz w tygodniu
• raz na 2 tygodnie
• raz w miesiącu
• raz na kilka miesięcy
• raz lub dwa razy w roku
• to moja pierwsza wizyta

134

ALMA-UK. Archives, Libraries & Museums Alliance UK. Economic impact toolkit, dz. cyt.
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4) Ile czasu zazwyczaj zajmuje ci dotarcie do biblioteki?
• mniej niż 5 minut
• około 15 minut
• około 30 minut
• około 45 minut
• około godziny
• ponad godzinę
5) W jaki sposób zazwyczaj dostajesz się do biblioteki?
• pieszo
• autem/motocyklem
• rowerem
• środkami transportu publicznego
6) Biorąc pod uwagę wszystkie koszty podróży (paliwo, parking, bilety autobusowe), ile zazwyczaj
kosztuje dotarcie do biblioteki?
• nic
• do 50 pensów
• do 1 funta
• do 2 funtów
• do 5 funtów
• powyżej 5 funtów
7) Ile czasu zazwyczaj spędzasz w bibliotece?
• 1/2 godz. lub mniej
• około godziny
• około 1 1/2 godziny
• przynajmniej 2 godziny
8) Ile przeciętnie wydajesz w okolicznych sklepach, kawiarniach odwiedzając bibliotekę?
• nic
• do 5 funtów
• do 10 funtów
• do 25 funtów
• do 50 funtów
• powyżej 50 funtów
9) Z których z poniższych usług korzystałeś / korzystałaś w ciągu ostatniego roku?
• wypożyczanie książek
• wypożyczanie e-booków
• wypożyczanie filmów/płyt
• dostęp do internetu
• inne zastosowanie komputera (poza internetem)
• informacje na temat historii rodziny/regionu
• informacje lokalne
• informacje gospodarcze
• informacje na temat zatrudnienia
• usługi informacyjne (w tym zasoby online)
• udział w wydarzeniach kulturalnych
• wykorzystanie przestrzeni społecznej
• formalne/nieformalne szkolenia IT
• inne formalne/nieformalne szkolenia
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•
•

pomoc członkom rodziny/innym w korzystaniu z biblioteki
inne (określ)

10) Gdyby biblioteka przestała funkcjonować, w jaki sposób korzystałbyś z usług, z których teraz
korzystasz w bibliotece?
Zakup nowej
książki

Usługa biblioteczna
•

otrzymanie książki

•

otrzymanie e-książki

•

otrzymanie filmu/płyty

Zakup książki
używanej

Zakup
komputera /
dostępu do
internetu

Usługa biblioteczna
•

dostęp do internetu

•

inne zastosowanie komputera

Usługa biblioteczna
•

informacje na temat historii rodziny/regionu

•

informacje lokalne

•

informacje gospodarcze

•

informacje na temat zatrudnienia

•

usługi informacyjne (w tym zasoby online)

•

formalne/nieformalne szkolenia IT

•

inne formalne/nieformalne szkolenia
Usługa biblioteczna

•

udział w wydarzeniach
kulturalnych

•

wykorzystanie przestrzeni
społecznej

Odwiedziny innego
znanego miejsca

Wypożyczenie
od znajomych

Nie byłby to
kłopot

Korzystanie
z ośrodka
w mieście
itp.

Korzystanie
u znajomych

Nie byłby to
kłopot

Odwiedziny
innego znanego dostawcy źródła

Znalezienie innego
źródła

Nie byłby to
kłopot

Znalezienie innego
miejsca

Nie byłby to kłopot

11) Ile szacunkowo mógłbyś / mogłabyś zaoszczędzić w ciągu roku korzystając z powyższych usług
w bibliotece?
• nic
• do 25 funtów
• do 50 funtów
• do 75 funtów
• do 100 funtów
• do 150 funtów
• do 200 funtów
• do 250 funtów
• do 300 funtów
• powyżej 300 funtów
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Załącznik 6
Badanie wpływu bibliotek publicznych we Włoszech w 2011 r.135
Wzór kwestionariusza Ile warte są biblioteki?
1. Jesteś zarejestrowanym użytkownikiem biblioteki? tak / nie
2. Jak często (przeciętnie) odwiedzasz bibliotekę?
• codziennie
• kilka razy w tygodniu
• kilka razy w miesiącu
• ok. raz w miesiącu
• rzadziej
3. Na jak długo zatrzymujesz się w bibliotece (przeciętnie)?
• do 30 minut
• od 30 minut do godziny
• ponad godzinę
4. Co robisz podczas wizyty w bibliotece? (wybierz jedną lub więcej możliwości)
5) wypożyczam lub zwracam książki, DVD, itp.
6) przeszukuje katalog online
7) czytam książki, gazety, czasopisma itp. w bibliotece
8) realizuję wypożyczenia międzybiblioteczne
9) korzystam z drukarek/skanerów
10) studiuję/pracuję w bibliotece
11) przesłuchuję materiały audio, oglądam filmy, w bibliotece
12) korzystam z komputerów dostępnych w bibliotece
13) korzystam z internetu dostępnego w bibliotece, z mojego laptopa
14) biorę udział w wydarzeniach kulturalnych/wystawach (wykłady, kółka czytelnicze itp.)
15) spotykam się ze znajomymi
16) jem / piję w bibliotecznej kawiarni lub barku
17) zwracam się o pomoc / poradę / informacje do pracowników biblioteki
18) korzystam z przestrzeni dla dzieci wraz z moimi dziećmi / wnukami jako opiekun, itp.
19) inne .......proszę wpisać....
Wskaż trzy najczęściej wykonywane czynności ................................
20. Czy kiedykolwiek odwiedzałeś (z domu, pracy, itp.) witrynę biblioteczną lub katalog online? tak / nie
5.1.Jeśli odpowiedziałeś wyżej TAK, jak często odwiedzałeś (przeciętnie)?
• codziennie
• kilka razy w tygodniu
• kilka razy w miesiącu
• mniej więcej raz w miesiącu
• rzadziej

135

Chiessi S.: What are libraries worth?... dz. cyt.
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21. Czy czerpałeś korzyści z odwiedzania biblioteki albo korzystania z jej usług online? (zaznacz więcej
niż jedną możliwość, jeśli trzeba)
1) otrzymałem informacje przydatne w szkole / uczelni
2) biblioteka pomogła mi zaktualizować (odświeżyć) umiejętności/zainteresowania lub rozwinąć
nowe
3) biblioteka była istotna dla mojego wypoczynku/czasu wolnego
4) biblioteka była przydatna dla mojej pracy zawodowej
5) biblioteka pozwoliła mi zaoszczędzić czas (mogłem / mogłam w niej trafić na różnorodne rzeczy
i usługi: powieści, podręczniki, DVD, internet itp.)
6) biblioteka pozwoliła mi zaoszczędzić pieniądze
7) otrzymałem informacje przydatne przy poszukiwaniu pracy (pisanie podań, życiorysów,
poszukiwanie ogłoszeń w internecie itp.)
8) otrzymałem przydatne informacje o moim mieście/najbliższej okolicy (usługi społeczne,
instytucje użyteczności publicznej, wydarzenia, inicjatywy itp.)
9) biblioteka pobudziła rozwój moich dzieci/wnuków poprzez gry, zabawy, książki, itp.
10) poznałem bibliotekę jako przyjemne miejsce, w którym lubię spędzać czas
11) poznałem bibliotekę jako bezpieczne i spokojne miejsce do czytania i studiowania
12) inne .......proszę wpisać....
Wymień trzy najważniejsze dla ciebie korzyści: ............................
13. Gdyby biblioteka została zamknięta w przyszłym roku, otrzymałbyś / otrzymałabyś gdziekolwiek
indziej te same informacje/usługi?
• tak
• tak, ale wymagałoby to więcej czasu i wysiłku
• tak, ale nie wszystko (jeśli trzeba, wymień ................................................................)
• nie
• nie wiem
14. Jeśli sądzisz, że otrzymałbyś / otrzymałabyś gdziekolwiek indziej te same informacje/usługi,
wymień gdzie (można wskazać kilka, jeśli trzeba)
• poprzez internet
• w mediach (gazety, radio, telewizja)
• wypożyczenie / zakup w księgarni albo sklepie specjalistycznym
• od kolegów, znajomych itp.
• w innej bibliotece
• inne (wymień) ..................................................................
15. Kilka liczb136:
• średnia cena książki									
• średnia cena gazety									
• średni koszt wypożyczenia DVD na 24 godz .					
• najniższy koszt korzystania z punktu z dostępem do internetu / godz. 		

10 euro
1,20 euro
2-4 euro
1,50 euro

136
Pytanie „chęć zapłaty” pojawiło się w oryginalnym kwestionariuszu (podczas badań), a następnie zostało usunięte.
We wnioskach końcowych pracy stwierdzono, że pytanie można pozostawić bądź usunąć w zależności od celu badania:
wartość wyrażona w pieniądzach nie jest bardzo przydatna w celu zrozumienia głębszej wartości biblioteki i jej usług
i tak nie daje z pewnością przydatnych informacji, jak ten wpływ zwiększyć. Z innej strony, wielką zaletą badań jest
przedstawienie wymiernych wyników oraz to, że użytkownicy są w stanie oszacować wartość biblioteki w kwotach
pieniężnych. Poza tym dane te będą bardzo skuteczne w prezentowaniu wyników badań organizatorom, instytucjom
finansującym czy społeczeństwu.
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Jeśli nie mógłbyś korzystać z usług bibliotecznych, ile zapłaciłbyś miesięcznie za otrzymanie tych samych informacji / usług gdziekolwiek indziej
• 0-9 euro
• 10-19 euro
• 20-29 euro
• 30-39 euro
• 40-49 euro
• 50-59 euro
• 60 euro i więcej
Czy chciałbyś opowiedzieć jakąś historię związaną z twoimi doświadczeniami z korzystania z biblioteki?

..................................................................
..................................................................

Dane osobowe
Ile masz lat?
• poniżej 18
• 18-24
• 25-39
• 40-59
• 60 i powyżej
Jesteś:
• kobietą
• mężczyzną
Wykształcenie
• podstawowe
• średnie
• wyższe
• inne (wymień) .......................................
Masz możliwość korzystania z komputera w domu? TAK/NIE
Masz dostęp do internetu w domu? TAK/NIE

Załącznik 7
Wytyczne, standardy i pomiary rezultatów dla bibliotek publicznych w Australii (2016)
Mierniki rezultatów137:
1) Podstawowe umiejętności i kształcenie przez całe życie
Wpływ biblioteki na:
• użytkowników
–– wyższy stopień podstawowych umiejętności we wczesnym okresie życia i w wieku szkolnym,
–– wyższy stopień podstawowych umiejętności oraz lepsza znajomość języka angielskiego
u dorosłych, pozwalające im w pełni uczestniczyć w życiu społecznym,
137

Guidelines, standards and outcome measures for Australian public libraries ... dz. cyt.
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–– rozwój zamiłowania do czytania i wysoki poziom czytelnictwa wśród osób w każdym wieku,
a zwłaszcza dzieci i młodzieży,
–– wspieranie rodziny i uczenia się międzypokoleniowego,
–– codzienne czytanie dziecku przez rodziców,
–– poczucie pewności u rodziców w pełnieniu roli pierwszego nauczyciela swojego dziecka,
–– zmienione nawyki i umiejętności uczenia się,
–– zwiększona motywacja i zaufanie do niezależnego kształcenia przez całe życie,
–– wyższy poziom uczestnictwa w kształceniu formalnym i nieformalnym,
•

bibliotekę
–– wysoki poziom świadomości społecznej na temat zbiorów bibliotecznych, zasobów
i programów nauczania, wysoki poziom uczestnictwa w bibliotecznych programach
szkoleniowych i zapotrzebowania na nie,
–– partnerstwo z lokalnymi organizacjami z obszaru edukacji, w tym przedszkoli, szkół,
instytucji szkoleniowych.

Sugerowane pytania/gromadzone dane w badaniach:
• umiejętności wczesnego dzieciństwa
–– czy twoje dziecko było zadowolone z programu bibliotecznego i chciałoby znów w nim
uczestniczyć?
–– czy nauczyłeś się czegoś nowego, z czym możesz się podzielić z dzieckiem?
–– czy czujesz się pewniej, aby pomóc dziecku w nauce?
–– czy będziesz spędzać więcej czasu na czytaniu, rozmawianiu, śpiewanie, pisanie i zabawie
z dzieckiem?
–– czy jesteś bardziej świadomy usług i zasobów oferowanych przez biblioteki?
–– czy będziesz wypożyczyć więcej zasobów bibliotecznych dla twojego dziecka?
–– pomiar umiejętności we wczesnym wieku szkolnym wg standardu AEDC
–– udział programach szkoleniowych dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym
–– wykorzystanie kolekcji dla dzieci
• umiejętności młodzieży i dorosłych i znajomość języka angielskiego
–– czy nauczyłeś się czegoś lub zdobyłeś umiejętności, które można wykorzystać w życiu
codziennym?
–– czujesz się pewniej w czytaniu, pisaniu i mówieniu?
–– szukasz możliwości powrotu do biblioteki, żeby dowiedzieć się czegoś nowego?
–– czy jesteś bardziej świadomy usług i zasobów oferowanych przez biblioteki?
–– poziom alfabetyzacji dorosłych (przy użyciu wzorców krajowych i międzynarodowych)
udział w programach kształcenia umiejętności
• kształcenie przez całe życie
–– czy nauczyłeś się czegoś nowego, co jest dla ciebie przydatne?
–– czujesz się pewniej z tego powodu, że właśnie czegoś się dowiedziałeś?
–– zamierzasz zastosować to, czego właśnie się dowiedziałeś?
–– czy jesteś zmotywowany, aby kontynuować i rozwijać swoją naukę?
–– czy jesteś bardziej świadomy usług i zasobów oferowanych przez biblioteki?
2) Poinformowani i zintegrowani ze sobą obywatele
Jaki jest oczekiwany wkład danej biblioteki publicznej w integrację jednostek z ich społeczności?
• użytkownicy bibliotek
–– wzrost świadomości zagadnień i działań społecznych,
–– świadome obywatelstwo,
–– uczestnictwo w działaniach obywatelskich,
–– udział w programach bibliotecznych przyczynia się do tworzenia innych grup i działań
społecznych,
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•

–– zwiększenie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej,
biblioteka
–– zapotrzebowanie społeczności na dostęp do obiektów i zasobów bibliotecznych w celu
organizowania wydarzeń innych niż biblioteczne,
–– silne partnerstwo lokalnych organizacji społecznych.

Sugerowane pytania/gromadzone dane w badaniach:
• czy regularnie odwiedzasz bibliotekę, żeby spotykać się z ludźmi?
• czy jesteś bardziej świadomy problemów swojej społeczności?
• czy czujesz się pewniej angażując się w sprawy naszej społeczności?
• czy czujesz się uprawniony do uczestnictwa w życiu społeczności?
• czy jesteś zaangażowany / zamierzasz bardziej się angażować w życie społeczne?
3) Włączenie cyfrowe
Jakie są oczekiwane rezultaty wsparcia bibliotek w zakresie włączenia cyfrowego?
• użytkownicy bibliotek
–– większa pewność siebie w niezależnym korzystaniu z komputerów i technologii (w domu,
w bibliotece),
–– lepszy kontakt z rodziną i przyjaciółmi (zwłaszcza rodziną za granicą),
–– lepsze wykorzystanie Internetu do celów edukacyjnych ,
–– lepsze wykorzystania internetu w załatwianiu spraw urzędowych i finansowych oraz lepszy
dostęp poprzez internet do usług handlowych i społecznościowych,
–– lepsze wykorzystanie elektronicznych zasobów biblioteki,
• biblioteka
–– wszystkie osoby w społeczności mają dostęp do internetu i komputerów,
–– więcej WiFi dostępnej w przestrzeni publicznej,
–– mieszkańcy są świadomi, że biblioteka oferuje dostęp do komputerów, drukarek, kopiarek
i internetu
–– mieszkańcy są świadomi, że istnieje biblioteka, która oferuje wsparcie w zakresie dostępu
do technologii,
–– mniej pytań o dostęp do usług internetowych,
–– zmniejszone zapotrzebowanie na szkolenia z technologii cyfrowej,
–– zmiana z dostępu WiFi z urządzeń bibliotecznych do dostępu z urządzeń użytkowników,
–– lepsze wykorzystanie elektronicznych zasobów biblioteki,
–– więcej przykładów twórczego zastosowania technologii w bibliotekach.
––
Sugerowane pytania/gromadzone dane w badaniach:
• dostęp do technologii
–– odsetek użytkowników filii bibliotecznych, którzy korzystają z WiFi w bibliotekach
–– odsetek użytkowników filii bibliotecznych, którzy korzystają z komputerów bibliotecznych,
• korzystanie z technologii
–– czy czujesz się bardziej związany z przyjaciółmi i członkami społeczności korzystając
z komputerów bibliotecznych?
–– czy korzystałeś z komputerów bibliotecznych w celu dostępu do informacji rządowych?
–– czy korzystałeś z komputerów bibliotecznych, aby uzyskać dostęp do bankowości i usług
finansowych?
–– czy przygotowywałeś CV lub podania do pracy z wykorzystaniem komputerów bibliotecznych?
–– czy jesteś bardziej świadomy odpowiednich zasobów i usług świadczonych przez biblioteki
• umiejętności cyfrowe
–– czy posiadasz większą wiedzę na temat korzystania z komputerów i internetu?
–– czy czujesz się pewniej podczas korzystania z komputerów i internetu?
–– czy zamierzasz zastosować to, czego właśnie się dowiedziałeś?
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–– liczba użytkowników biblioteki, którzy zadają pytania dotyczące dostępu do usług online
(malejąca liczba oznacza wynik najlepszy)
–– liczba uczestników szkoleń z technologii cyfrowej (najlepszy wynik oznacza przechodzenia
od szkolenia podstawowego do bardziej zaawansowanego)
4) Rozwój osobisty i dobrostan
Jakie są oczekiwane rezultaty wsparcia bibliotek w zakresie rozwoju osobistego i dobrostanu?
• użytkownicy bibliotek
–– dostęp do potrzebnych informacji,
–– lepsze poinformowanie o ważnych dla nich sprawach,
–– bardziej świadome podejmowanie decyzji, które mają wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie,
–– wyższe poczucie więzi społecznej i niższe poczucie izolacji społecznej,
–– poprawa zdrowia psychicznego,
–– większa radość życia,
• biblioteka
–– biblioteka jest rozpoznawana jako bezpieczne, przyjazne i integrujące miejsce spotkań.
Sugerowane pytania/gromadzone dane w badaniach:
• czy jesteś lepiej poinformowany o tym, co dzieje się w danej społeczności?
• czy znalazłeś potrzebne informacje w bibliotece?
• czy zamierzasz wzmocnić więzi społeczne z rodziną i przyjaciółmi?
• czy czujesz się mniej samotny po wizycie w bibliotece?
• czy czujesz się bardziej zrelaksowany po wizycie w bibliotece?
• czy czekasz na kolejną wizytę w bibliotece?
• czy wierzysz, że biblioteka jest bezpiecznym i przyjaznym miejscem spotkań?
5) Silniejsza i bardziej kreatywna społeczność
Jaki jest oczekiwany wkład biblioteki do tworzenia silniejszej i bardziej kreatywnej społeczności?
• społeczność
–– ludzie czują się przyjaźnie i wygodnie w bibliotece,
–– wzrost zaufania ze strony marginalizowanych grup społecznych,
–– silniejsze więzi społeczne,
–– działania międzypokoleniowe w bibliotekach,
–– wysoki poziom uczestnictwa w imprezach bibliotecznych,
–– wysoki poziom wolontariatu w bibliotece i w społeczności,
–– poczucie dumy społecznej w bibliotece,
• biblioteka
–– biblioteka jest twórczym miejscem, gdzie ludzie mogą współpracować i eksperymentować,
–– biblioteka jest postrzegana jako centrum ekspresji kulturowej,
–– użytkownicy biblioteki są zaangażowani w planowanie programów bibliotecznych ,
–– biblioteka jest wysoko ceniona przez społeczność, niezależnie od tego, czy korzystają z niej
czy nie,
–– silne partnerstwo z lokalnymi organizacjami kulturalnymi.
Sugerowane pytania/gromadzone dane w badaniach:
• zintegrowana i prężna społeczność
–– czy czujesz się mile widziany w bibliotece?
–– czy czujesz się komfortowo i przyjemnie w bibliotece?
–– czy uważasz, że biblioteka zachęca do tolerancji i porozumienia w społeczności?
–– czy uważasz, że biblioteka uznaje różnorodność?
–– czy uważasz, że biblioteka przyczynia się do integrowania społeczności?
–– czy jesteś zaangażowany w sprawy biblioteki?
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•

–– czy jesteś dumny ze swojej biblioteki?
–– czy użytkownicy biblioteki odzwierciedlają społeczność?
–– udział w wolontariacie,
wzbogacenie twórcze i kulturowe
–– czy uważasz, że biblioteka zachęca do kreatywności i innowacyjności i ułatwia je?
–– czy realizujesz twórcze zainteresowania w bibliotece?
–– czy uważasz, że biblioteka zachęca do ekspresji kulturalnej i ułatwia ją?
–– czy uważasz, że biblioteka zajmuje się historią lokalną?
–– czy cenisz bibliotekę jako integralną część swojej społeczności?

6) Rozwój gospodarczy i zawodowy
Jaki jest oczekiwany wkład biblioteki w rozwój gospodarczy i zawodowy?

•

•

poszukujący pracy
–– podwyższone umiejętności przygotowujące do podjęcia pracy,
–– więcej zdolnych do pracy,
–– lepsze rezultaty znalezienia zatrudnienia,
osoby pracujące
–– lepiej poinformowani pracownicy małych przedsiębiorstw,
–– kreatywne miejsca i urządzenia (w bibliotece) przyciągają
przedsiębiorstw do pracy i współpracy (w bibliotece),

pracowników

małych

Sugerowane pytania/gromadzone dane w badaniach:

•

•

•

poszukujący pracy i osoby pracujące
–– czy uważasz, że masz większą wiedzę na temat procesu poszukiwania pracy?
–– czy czujesz się pewniej w procesie poszukiwania pracy?
–– czy skorzystałeś / skorzystasz z tego, czego nauczyłeś się dziś o procesie poszukiwania
pracy?
–– czego nauczyłeś się w bibliotece, co pomogło ci znaleźć pracę?
–– czy jesteś bardziej świadomy odpowiednich zasobów biblioteki i usług przez nią
świadczonych?
rozwój przedsiębiorczości
–– czy uważasz, że masz większą wiedzę na temat tego, co jest potrzebne do założenia
i prowadzenia małej firmy?
–– czy czujesz się pewniej zakładając nową firmę?
–– czy współpracujesz z innymi przedsiębiorcami w bibliotece?
–– czy usługi, programy i pomieszczenia biblioteczne przyczyniają się do zwiększenia twoich
działań służbowych?
–– czy jesteś bardziej świadomy odpowiednich zasobów biblioteki i usług przez nią
świadczonych?
partnerstwo
–– liczba instytucji partnerskich związanych z zatrudnieniem (np. samorząd miejski, instytucje
edukacyjne, organizacje gospodarcze)
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Załącznik 8
Common Impact Measurement System (CIMS) – system oceny wpływu bibliotek publicznych na użytkowników opracowany w ramach Global Libraries
Wymagane wskaźniki wpływu138:
1) włączenie cyfrowe:
• liczba/procent użytkowników, którzy dzięki usługom bibliotek publicznych (np. WiFi, internet,
komputery, szkolenia, pomoc pracowników lub ekspertów zewnętrznych) poznali podstawy
obsługi komputera (włączanie, wyłączanie, korzystanie z myszy,
• liczba/procent użytkowników, którzy dzięki usługom bibliotek publicznych (np. WiFi,
internet, komputery, szkolenia, pomoc pracowników lub ekspertów zewnętrznych) posiadają
średniozaawansowany poziom obsługi komputera (korzystanie z pakietu Microsoft Office
i innych, przeprowadzanie zaawansowanych wyszukiwań w internecie, korzystanie z usług
online, np. bankowość, zakupy),
• liczba/procent użytkowników, którzy dzięki usługom bibliotek publicznych (np. WiFi, internet,
komputery, szkolenia, pomoc pracowników lub ekspertów zewnętrznych) potrafią korzystać
z witryn internetowych, wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną, korzystać z aplikacji
komunikacyjnych (np. Skype),
• liczba/procent użytkowników, którzy po raz pierwszy skorzystali z komputera w bibliotece
publicznej,
• liczba/procent użytkowników, którzy korzystają z internetu w bibliotece publicznej,
• liczba/procent użytkowników, których poziom korzystania z technologii (np. WiFi, komputery,
interner, e-booki) wzrósł w rezultacie wykorzystywania IT w bibliotece publicznej (np. internet,
komputery, szkolenia, pomoc pracowników),
• liczba/procent użytkowników, którzy tworzą treści online (np. komentarze, blogowanie,
aktualizowanie profilu internetowego, przesyłanie zdjęć, projektowanie stron internetowych)
z wykorzystaniem technologii w bibliotece publicznej,
• liczba/procent użytkowników, którzy zaoszczędzili pieniądze w wyniku technologii dostarczonych
przez bibliotekę publiczną (np. poprzez zakup towarów lub wypełnianie formularzy urzędowych,
oszczędności kosztów podróży),
• liczba/procent użytkowników ze zmarginalizowanych grup, którzy zadeklarowali zdobycie
ogólnych umiejętności korzystania z Internetu dzięki usługom bibliotek publicznych (j.w.),
• liczba/procent użytkowników publicznie dostępnego internetu w bibliotece według płci i wieku
(kobieta / mężczyzna do15 lat, kobieta / mężczyzna 15-24 lat, kobieta / mężczyzna 25-54 lat,
kobieta / mężczyzna 55-64 lat, kobieta / mężczyzna ponad 65 lat),
• liczba/procent użytkowników korzystających z IT w bibliotece publicznej (np. WiFi, internet,
komputery) w celu zdobycia informacji związanych z każdym z kluczowych obszarów: kultura
i wypoczynek, edukacja, komunikowanie się, rozwój gospodarczy, zdrowie, aktywność społeczna
i załatwianie spraw urzędowych)),
2) zdrowie:
• liczba/procent użytkowników, którzy znaleźli informacje dotyczące zdrowia (np. związane
z profilaktyką, usługami medycznymi, dbaniem o zdrowie) w wyniku korzystania z usług biblioteki
publicznej (np. WiFi, komputery, internet, szkolenia, pomoc pracowników lub ekspertów zewnętrznych),
• liczba/procent użytkowników, którzy szukali dla innych osób informacji dotyczących zdrowia
korzystając z usług biblioteki publicznej (np. WiFi, komputery, internet, szkolenia, pomoc
pracowników lub ekspertów zewnętrznych),
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•
•

liczba/procent użytkowników, którzy byli lepiej poinformowani w sprawach swojego zdrowia
dzięki korzystaniu z usług biblioteki publicznej (np. WiFi, komputery, internet, szkolenia, pomoc
pracowników lub ekspertów zewnętrznych),
liczba/procent użytkowników, którzy deklarują poprawę stanu swojego zdrowia dzięki
korzystaniu z usług biblioteki publicznej (np. WiFi, komputery, internet, szkolenia, pomoc
pracowników lub ekspertów zewnętrznych),

3) edukacja:
• liczba/procent użytkowników, którzy korzystali z usług biblioteki publicznej (np. IT, przestrzeń
fizyczna na spotkania lub sesje, szkolenia nieformalne, pomocy ze strony pracowników lub
ekspertów zewnętrznych) w celu uczestniczenia w nieformalnych procesach uczenia się
(np. darmowe kursy online lub tradycyjne, kółka zainteresowań),
• liczba/procent uczniów, którzy korzystali z usług biblioteki publicznej (np. Wi-Fi, internet,
komputery) w celu odrobienia pracy domowej,
• liczba/procent użytkowników, którzy czytali dzięki korzystaniu z IT w bibliotece publicznej
(np. Wi-Fi, internet, komputery, Facebook, e-booki),
• liczba/procent użytkowników, którzy zdobyli odpowiednie kwalifikacje do znalezienia
zatrudnienia dzięki szkoleniom zawodowym i innym możliwościom dostępnym w bibliotece
publicznej (np. programy edukacyjne online, szkolenia i poradnictwo, warsztaty),
• liczba/procent studentów, którzy poprawili swoje wyniki w nauce dzięki korzystaniu z IT
w bibliotece publicznej (np. Wi-Fi, internet, komputery, porady i pomoc pracowników),
• liczba/procent użytkowników, którym wzrosły zarobki dzięki możliwościom edukacyjnym
bibliotek publicznych ((np. IT, przestrzeń fizyczna na spotkania lub sesje, szkolenia nieformalne,
pomocy ze strony pracowników biblioteki),
4) rozwój gospodarczy i ekonomiczny:
• liczba/procent użytkowników, którzy korzystają z IT w bibliotece publicznej (np. Wi-Fi, komputer,
dostęp do internetu, Skype, Facebook) w celu komunikowania się w sprawach zawodowych,
biznesowych,
• liczba/procent użytkowników, którzy wyszukiwali informacje z zakresu rolnictwa (maszyny,
wyposażenie, ceny nasion, warunki pogodowe) korzystając z IT w bibliotece publicznej (np. Wi-Fi,
komputer, dostęp do internetu, Skype, Facebook),
• liczba/procent użytkowników, którzy kupili produkt lub usługę korzystając z IT w bibliotece
publicznej (np. Wi-Fi, komputer, internet),
• liczba/procent użytkowników, którzy sprzedali produkt lub usługę korzystając z IT w bibliotece
publicznej (np. Wi-Fi, komputer, internet),
• liczba/procent użytkowników, którzy korzystali z usług biblioteki publicznej (np. Wi-Fi, komputer,
internet, szkolenia i pomoc ze strony pracowników biblioteki lub ekspertów zewnętrznych)
w celu pisania listów motywacyjnych lub CV,
• liczba/procent użytkowników, którzy znaleźli oferty pracy usług biblioteki publicznej (np. Wi-Fi,
komputer, internet, szkolenia i pomoc pracowników lub ekspertów zewnętrznych),
• liczba/procent użytkowników, którzy korzystali z usług biblioteki publicznej (np. Wi-Fi, komputer,
internet, szkolenia i pomoc pracowników lub ekspertów zewnętrznych) w składaniu ofert pracy,
• liczba/procent użytkowników, którzy otrzymali ofertę pracy po skorzystaniu z usług biblioteki
publicznej (np. Wi-Fi, komputer, internet, szkolenia i pomoc pracowników lub ekspertów
zewnętrznych) przy składaniu ofert pracy,
5) komunikowanie się:
• liczba/procent użytkowników, którzy komunikowali się z przyjaciółmi i rodziną za pośrednictwem
poczty elektronicznej korzystając z usług biblioteki publicznej (np. Wi-Fi, komputer, internet,
Facebook),
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•
•

liczba/procent użytkowników, którzy komunikowali się z przyjaciółmi i rodziną za pośrednictwem
Skype, Facebook, komunikatorów i innych mediów społecznościowych (z wyłączeniem poczty
elektronicznej) korzystając z usług biblioteki publicznej (np. Wi-Fi, komputer, internet),
liczba/procent użytkowników, którzy komunikowali się częściej z przyjaciółmi i rodziną dzięki
korzystaniu z usług biblioteki publicznej (np. Wi-Fi, komputer, internet),

6) kultura i wypoczynek:
• liczba/procent użytkowników, którzy deklarują wzrost świadomości na temat działań
społecznych lub obywatelskich, dzięki dostępowi do IT w bibliotece publicznej (np, Wi-Fi, internet,
komputery, Facebook),
• liczba/procent użytkowników, którzy poszukiwali / otrzymywali bieżące wiadomości korzystając
z usług biblioteki publicznej (np. Wi-Fi, komputer, internet, Facebook),
• liczba/procent użytkowników, którzy są bardziej zaangażowani w sprawy społeczności dzięki
usługom świadczonym przez bibliotekę publiczną (np. IT, warsztaty, wydarzenia, imprezy),
7) aktywność społeczna i załatwianie spraw urzędowych:
–– liczba/procent użytkowników, którzy wyszukiwali informacje rządowe (np. ustawy,
programy rządowe, usługi, formularze), korzystając z usług IT biblioteki publicznej (np. Wi-Fi,
komputer, internet, Facebook),
–– liczba/procent użytkowników, którzy skorzystali z usług administracji publicznej
(np. pobieranie/wypełnianie/wysyłanie formularzy, płacenie podatków) dzięki usługom IT
biblioteki publicznej (np. Wi-Fi, komputer, internet, Facebook),
–– liczba/procent użytkowników, którzy uczestniczyli w procesach zarządzania lub działaniach
politycznych (poszukiwanie informacji o prawach obywatelskich, kontakty z politykami,
wolontariat w wydarzeniach politycznych) dzięki usługom IT biblioteki publicznej (np. Wi-Fi,
komputer, internet, Facebook),
–– liczba/procent użytkowników, którzy zaoszczędzili czas dzięki wykorzystaniu IT w bibliotece
publicznej (np. Wi-Fi, komputer, internet),
–– liczba/procent użytkowników, którzy otrzymali dotacje, wsparcie finansowe z instytucji
rządowych dzięki ich możliwościom pozyskania informacji rządowych korzystając z IT
w bibliotece publicznej (np. Wi-Fi, komputer, internet).
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