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Cel  badań 

Poznanie aktualnych   
potrzeb i opinii na temat 
kierunków współpracy  

z bibliotekami szkolnymi  
w zakresie dostępu  

do centralnej bazy opisów 
bibliograficznych  oraz 
udostępniania zbiorów 

bibliotecznych 

Ustalenie kierunków  
współpracy z bibliotekami  

szkolnymi - zakłada się podniesienie 
jakości ich pracy i poziomu 

świadczonych usług 

 

Identyfikacja stanu 
aktualnych systemów 

informatycznych bibliotek 
szkolnych  

oraz diagnoza oczekiwań 
respondentów w sprawie 
bibliotecznych systemów 

informatycznych 



Metodologia badań 

• Narzędzie badawcze - kwestionariusz ankiety internetowej 
składający się ze zbioru 19 pytań 

• Wstęp - pytania identyfikacyjne: dane adresowe, położenie 
administracyjne placówki oraz dane personalne.  Poproszono też o 
podanie ogólnych danych o Bibliotece i działalności bibliotecznej 
oraz daty wypełnienia 

• Część zasadnicza - zbiór pytań zamkniętych, alternatywnych 
związanych z systemami informatycznymi w bibliotekach 
szkolnych   



Organizacja i przebieg badań 

Dobór respondentów 
polegał  

na rozesłaniu 
wiadomości  
e-mailowej  

z linkiem do strony 
internetowej Ankiety 

W załączeniu Ankiet 
przesłano list  

M. Szafińskiej-Chadały, 
dyrektora PBW  

im. M. Grzegorzewskiej   
w Zielonej Górze  

do dyrektorów szkół  
i placówek województwa 

lubuskiego  

Baza zawierała 322 
adresy e-mailowe 
szkół i placówek 

oświatowych 
województwa 

lubuskiego 

Badanie przeprowadzono w miesiącach 
grudzień 2014r., styczeń-marzec 2015r.  

oraz luty 2016r. wśród nauczycieli 
bibliotekarzy szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
innych placówek oświatowych  

Wiadomość e-mailowa  
z linkiem do strony  

z formularzem internetowym 
została wysłana czterokrotnie 

(grudzień 2014 , styczeń i marzec 2015  
oraz luty  2016) 



Analiza wyników badań 

 
Ankiety wysłane: 

322 

  

Odpowiedzi: 

92 



Położenie administracyjne bibliotek a ankiety 
wysłane i zwrotne 
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Etapy edukacyjne objęte  
przez bibliotekę szkolną 
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Ilość etatów w bibliotece szkolnej 
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Ilość (uczniów) czytelników biblioteki  
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Procent uczniów korzystających z biblioteki 
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Wielkość księgozbioru w bibliotece szkolnej 
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Ilość wypożyczeń w ciągu roku 
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do 500 wol. 

do 1 000 wol. 

do 5 000 wol. 

do 10 000 wol. 

do 15 000 wol. 



Czy biblioteka szkolna  
posiada dostęp do Internetu?  
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TAK 

NIE 



Czy biblioteka użytkuje informatyczny  
system biblioteczny w pracy codziennej? 

44 

48 
TAK 

NIE 



Jeśli odpowiedziałeś „TAK” na poprzednie pytanie, 
proszę o wskazanie nazwy  użytkowanego  systemu 
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Jeśli biblioteka nie użytkuje informatycznego 
systemu bibliotecznego, czy chcieliby Państwo  

go posiadać ? 
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Jakim sprzętem komputerowym dysponuje 
biblioteka - proszę podać ilość komputerów 

87 Bibliotek: 

423 komputery 

5 Bibliotek: 

brak komputerów 



Czy w ocenie pracy biblioteki jest dla Państwa 
ważny łatwy i szybki dostęp dla czytelnika  
do informacji o księgozbiorze biblioteki? 
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4 
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Czy jest dla Państwa ważny system  
informatyczny dający możliwość pracy  

zgodnej ze standardami bibliotecznymi?  

88 

4 

Liczba bibliotek 

TAK  

NIE 



Czy korzystanie z centralnej bazy  
opisów bibliograficznych byłoby  

ułatwieniem w pracy bibliotekarza? 
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TAK 

NIE 



Czy chcieliby Państwo, aby uczeń  
miał dostęp do księgozbioru  

PBW w Zielonej Górze i innych bibliotek? 
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Czy chcieliby Państwo dać możliwość 
korzystania ze zbiorów Waszej biblioteki 

również uczniom innych szkół? 

49 
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TAK 
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Z uzyskanego materiału badawczego wynika: 

 Prawie każda (95%) biblioteka szkolna posiada dostęp do 
Internetu 

 
 48% badanych bibliotek użytkuje informatyczny system 

biblioteczny w pracy codziennej (najbardziej popularnym 
programem, wspierającym kompleksową obsługę biblioteki 
szkolnej, jest MOL) 

 
 Spośród tych bibliotek, które nie posiadają bibliotecznego 

systemu informatycznego, zdecydowana większość, bo aż 83% 
zadeklarowała chęć jego posiadania 

 
 Dla 96% ankietowanych placówek ważny jest łatwy i szybki 

dostęp dla czytelnika do informacji o księgozbiorze biblioteki 
 
 
 



Z uzyskanego materiału badawczego wynika: 

 Prawie dla wszystkich opiniodawców (96%),  w ocenie pracy 
biblioteki szkolnej, ważny jest system informatyczny dający 
nauczycielowi bibliotekarzowi możliwość pracy zgodnej ze 
standardami bibliotecznymi 

 
 Aż 97% respondentów uważa, że korzystanie z centralnej bazy 

opisów bibliograficznych byłoby ułatwieniem w pracy 
bibliotekarza 

 
 Zdecydowana większość (86%) badanych bibliotek jest 

zainteresowana możliwością korzystania przez swoich 
uczniów ze zbiorów PBW w Zielonej Górze i innych bibliotek 

 
 Ponad połowa, bo 53% badanych bibliotek wyraziła chęć 

udostępniania swoich zbiorów uczniom innych szkół. 
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