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Wybrane wskaźniki dla bibliotek publicznych uczelni wychowania fizycznego w latach 2013-2016

Wybrane wskaźniki funkcjonalności (mediany) 2013 2014 2015 2016

Zarejestrowani użytkownicy z uczelni jako procent potencjalnych użytkowników 66,6 74,5 68,1 66,8

Liczba użytkowników przypadająca na pracownika biblioteki 423 294 291 299

Powierzchnia biblioteki przypadajaca na użytkownika 0,14 0,2 0,21 0,21

Liczba użytkowników przypadająca na miejsce do pracy w bibliotece 83 59 56 56

Liczba użytkowników przypadająca na stanowisko komputerowe z dostępem do internetu 1224 748 650 709

Liczba godzin (w tygodniu), w których dostępne są usługi biblioteczne 50 51 51 51

Wydatki biblioteki w przeliczeniu na użytkownika w PLN 184,1 282 288,2 285,7

Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na użytkownika w PLN 13,7 20,6 25,1 20,5

Koszt skorzystania ze zbiorów w PLN - 16,6 18,7 19,9

Wydatki na książki drukowane jako procent wydatków na zbiory ogółem 34,7 26,4 24,89 44,9

Wydatki na zasoby elektroniczne jako procent wydatków na zbiory biblioteczne 18,4 38,1 49,23 17,31

Stosunek wydatków na gromadzenie i obsługę zbiorów do kosztów personelu 0,1 0,1 0,1 0,1Stosunek wydatków na gromadzenie i obsługę zbiorów do kosztów personelu 0,1 0,1 0,1 0,1

Budżet biblioteki jako procent budżetu Uczelni 1,22 2,08 1,84 1,9

Liczba nieelektronicznych zbiorów bibliotecznych przypadająca na użytkownika 17,0 24 25 25

Liczba zakupionych książek drukowanych przypadająca na użytkownika 0,07 0,11 0,13 0,14

Przyrost zbiorów (książki) 497 768 144 357

Liczba książek drukowanych w wolnym dostępie jako procent ogólnej liczby książek w zbiorach 9 3 3 3

Liczba dokumentów zdigitalizowanych w ciągu roku w przeliczeniu na 1000 tytułów całej kolekcji bibliotecznej - 0 0 0

Czas przysposobienia książki 9,5 9 9 9

Użytkownicy aktywnie wypożyczający jako procent zarejestrowanych użytkowników 69 76 89 80

Liczba wypożyczeń przypadająca na zarejestrowanego użytkownika 6,1 5,8 6,3 5,9

Liczba wypożyczeń przypadająca na aktywnie wypożyczającego użytkownika 8,8 7,5 7 7,3

Odwiedziny w bibliotece w przeliczeniu na użytkownika 4,7 5,7 6,4 5,8

Aktywność wykorzystania zbiorów  0,6 0,7 0,6 0,5

Zrealizowane zamówienia na wypożyczenia międzybiblioteczne jako procent wszystkich zamówień 86,2 84,8 88,3 97,8

Liczba pobranych dokumentów z licencjonowanych czasopism elektronicznych i pełnotekstowych baz danych w przeliczeniu na 

użytkownika
1,9 2,6 2,5 2,7

Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej w przeliczeniu na użytkownika 3,61 11,82 1,13 6,26

Liczba godzin przysposobienia bibliotecznego na pracownika biblioteki - - - -

Liczba godzin innych szkoleń użytkowników i zajęć dydaktycznych na pracownika biblioteki - - - -

Liczba godzin szkoleń i zajęć dydaktycznych dla użytkowników w przeliczeniu na pracownika biblioteki 1,6 3,1 0,7 4,6

Pracownicy z wyższym wykształceniem bibliotekarskim (w tym podyplomowe) jako procent ogólnej liczby pracowników działalności Pracownicy z wyższym wykształceniem bibliotekarskim (w tym podyplomowe) jako procent ogólnej liczby pracowników działalności 

podstawowej
69,9 66,6 68,4 66,4



Pracownicy obsługi użytkowników (udostępnianie, magazyny, informacja naukowa) jako procent ogólnej liczby pracowników działalności 

podstawowej
- - - -

Liczba publikacji pracowników biblioteki przypadająca na pracownika działalności podstawowej 0,1 0,1 0,1 0,1

Liczba godzin udziału w szkoleniach zawodowych w przeliczeniu na pracownika biblioteki 85 10 13 18


