Załącznik nr 4

Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych AFBN
Procedury i harmonogram realizacji projektu
1. Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych, zwana dalej AFBN, jest podprojektem AFB –
Analiza Funkcjonowania Bibliotek, koordynowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
którego cele i warunki określa dokument "Analiza Funkcjonowania Bibliotek AFB. Zasady
funkcjonowania projektu".
2. W ramach podprojektu AFBN realizowane są następujące zadania:
a) pozyskiwanie i analiza danych statystycznych z bibliotek naukowych,
b) analizowanie danych i prezentacja wyników badań, m.in. w postaci rocznych raportów,
z podziałem na poszczególne typy lub grupy bibliotek, według określonych kryteriów,
c) aktualizacja i weryfikacja danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności dla
bibliotek naukowych,
d) obsługa i aktualizacja aplikacji AFBN,
e) obsługa i rozwój serwisu internetowego projektu AFBN www.afb.sbp.pl/afbn/ ,
f) szkolenia przedstawicieli bibliotek naukowych w zakresie korzystania z metod i narzędzi
wypracowanych w ramach AFB,
g) popularyzacja metod i narzędzi wypracowanych w ramach AFB oraz sposobów ich
wykorzystania przez polskie biblioteki oraz instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie
bibliotek,
h) inicjowanie prac badawczych w zakresie wykorzystania danych statystycznych i wskaźników
do oceny funkcjonowania bibliotek oraz wypracowania odpowiednich standardów i wzorców
dla bibliotek.
3. Udział w projekcie AFBN zapewnia dyrektorom bibliotek oraz upoważnionym przez nich osobom
dostęp do następujących danych:
a) automatycznie obliczonych wskaźników funkcjonalności własnej biblioteki,
b) analizy własnych danych wg lat, kategorii pytań i wskaźników,
c) porównywania własnych rezultatów ze średnią, medianą, wartością minimalną i maksymalną
w danej grupie bibliotek wg wybranych kategorii danych i wskaźników.
4. AFBN jest zarządzany przez Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (ZSBN), powołany na
mocy „Porozumienia o współpracy”, zawartego przez rektorów uczelni wyższych i instytutów
naukowych, z których wywodzą się członkowie Zespołu, któremu przewodniczy Koordynator
Projektu powołany przez członków ZSBN.
5. Strukturę , zadania i kompetencje ZSBN określa wskazane w pkt. 4 Porozumienie o współpracy.
6. Do organizowania i realizacji zadań merytorycznych ZSBN powołuje Koordynatora
Merytorycznego, którego rekomenduje do udziału w pracach Zespołu ds. badań efektywności
bibliotek, powołanego przez SBP w ramach projektu AFB. Do zadań Koordynatora
Merytorycznego AFBN należy:
a) udział w pracach Zespołu ds. badania efektywności bibliotek,
b) opracowanie zasad, procedur i harmonogramu realizacji projektu dla danego typu bibliotek
w porozumieniu z Zespołem oraz Sekretarzem AFB
c) koordynowanie spraw merytorycznych i organizacyjnych dotyczących realizacji projektu AFB
w danym typie bibliotek,
d) współpraca z dyrektorami bibliotek,
e) koordynowanie opracowania rocznych sprawozdań, analiz zbiorczych raportów,

f) aktualizowanie serwisu internetowego www.afb.sbp.pl dla danego typu bibliotek,
g) udział w organizowaniu szkoleń pracowników bibliotek w zakresie realizacji projektu AFB,
h) popularyzacja projektu AFB.
7. Dyrektorzy bibliotek naukowych przystępujący do realizacji projektu powinni:
a) zgłosić uczestnictwo poprzez wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego biblioteki
dostępnego w serwisie internetowym AFBN,
b) wypełnić i zatwierdzić elektroniczny formularz danych statystycznych za dany rok
sprawozdawczy,
8. Projekt jest realizowany w cyklu rocznym w następujących terminach:
a) cały rok: rejestracja nowych bibliotek,
b) luty – lipiec: wypełnianie i weryfikacja formularzy danych statystycznych za rok poprzedni,
c) sierpień-wrzesień: analiza danych i opracowanie raportów i analiz.
d) terminy wskazane w pkt. 8 a-c mogą być aktualizowane na bieżąco.
9. Szczegółowe procedury rejestracji bibliotek, wypełniania i zatwierdzania formularzy danych
statystycznych oraz analizowania danych określają instrukcje dostępne na stronie
www.afb.sbp.pl/afbn/.
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