
Wykaz wska źników funkcjonalno ści bibliotek oraz danych obliczanych i analizowanyc h 
zbiorczo w ramach projektu AFBN 
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Wskaźniki dotycz ące bud żetu podawane w ankiecie: 
 
1. Wpływy - procentowy udział poniższych kategorii wpływów w całym budżecie: 

    a) fundusz przyznawany przez jednostkę nadrzędną na działalność bieżącą 
    b) osobowy fundusz płac  
    c) dotacje celowe, granty, projekty, darowizny na działalność bieżącą (stałe wydatki)  
    d) dotacje celowe, granty, projekty, darowizny na specjalne zadania w danym roku 
    e) środki finansowe wypracowane przez bibliotekę 
    f) inne  
 

2.  Wydatki na funkcjonowanie biblioteki - procentowy udział poniższych kategorii wydatków w całym budżecie: 
a) zbiory ogółem , w tym: książki polskie i zagraniczne, czasopisma polskie, czasopisma zagraniczne, zbiory 
specjalne, źródła elektroniczne 
b) sprzęt komputerowy   
c) oprogramowanie 
d) wyposażenie   
e) płace (wraz z pochodnymi) 
f) fundusz bezosobowy (z pochodnymi)  
g) usługi, koszty administrowania   
h) szkolenie personelu 
i) utrzymanie pomieszczeń 
j) promocja 
k) remonty  
l) amortyzacja  
m) inne 

 
Pozostałe wska źniki podawane w ankiecie 
 
1. Wydatki biblioteki na 1 użytkownika w PLN  
2. Wydatki na zakup materiałów bibliotecznych na 1 użytkownika w PLN   
3. Wydatki na zakup źródeł elektronicznych na 1 użytkownika w PLN   
4. Wydatki na zakup książek na 1 użytkownika w PLN  
5. Wydatki na sprzęt komputerowy i oprogramowanie na 1 użytkownika w PLN 
6. Budżet biblioteki jako procent budżetu Uczelni 
7. Czas przysposobienia książki 
8. Zbiory opracowane komputerowo jako procent ogólnej liczby zbiorów 
9. Procent opisów katalogowych pobranych ze źródeł zewnętrznych 
10. Liczba godzin (w tygodniu), w których dostępne są usługi biblioteczne 
11. Standardowy okres wypożyczenia książek wg regulaminu (dni) 
12. Standardowy limit wypożyczanych książek w vol. wg regulaminu 
 
 
Wskaźniki obliczane automatycznie przez program komputer owy 
 
1. Liczba pracowników biblioteki jako procent ogólnej liczby pracowników Uczelni   
2. Zarejestrowani użytkownicy z własnej uczelni jako procent potencjalnych użytkowników 
3. Liczba vol. (jedn. obliczeniowych) na 1 użytkownika  
4. Liczba vol. (jedn. obliczeniowych) na 1 studenta 
5. Liczba vol. (jedn. obliczeniowych) na 1 studenta (studia stacjonarne)   
6. Liczba vol. książek na 1 użytkownika   
7. Liczba vol. książek na 1 studenta   
8. Liczba vol. książek na 1 studenta (studia stacjonarne)   
9. Liczba vol. nowych nabytków (książki - zakup) na 1 użytkownika   
10. Liczba vol. nowych nabytków (książki - zakup) na 1 studenta  
11. Liczba vol. nowych nabytków (książki - zakup) na 1 studenta (studia stacjonarne)  
12. Liczba tytułów prenumerowanych czasopism krajowych i zagranicznych (drukowanych i elektronicznych) w 

przeliczeniu na 1 użytkownika 
13. Liczba książek elektronicznych (zinwentaryzowane + licencje) w przeliczeniu na 1 użytkownika  
14. Wydatki na książki drukowane jako procent wydatków na zbiory ogółem 
15. Wydatki na zbiory elektroniczne jako procent wydatków na zbiory ogółem   
16. Liczba użytkowników przypadająca na 1 pracownika biblioteki   
17. Liczba studentów przypadająca na 1 pracownika biblioteki   
18. Liczba studentów (studia stacjonarne) przypadająca na 1 pracownika biblioteki   



19. Powierzchnia biblioteki przypadająca na 1 użytkownika  
20. Powierzchnia biblioteki przypadająca na 1 studenta   
21. Powierzchnia biblioteki przypadająca na 1 studenta (studia stacjonarne)   
22. Liczba użytkowników na 1 miejsce do pracy w bibliotece  
23. Liczba studentów na 1 miejsce do pracy w bibliotece  
24. Liczba studentów (studia stacjonarne) na 1 miejsce do pracy w bibliotece 
25. Liczba wypożyczeń na 1 zarejestrowanego czytelnika  
26. Liczba wypożyczeń na 1 pracownika biblioteki  
27. Liczba odwiedzin w czytelniach w przeliczeniu na 1 użytkownika  
28. Liczba odwiedzin w czytelniach w przeliczeniu na 1 studenta  
29. Liczba odwiedzin w czytelniach w przeliczeniu na 1 studenta (studia stacjonarne)   
30. Aktywność wykorzystania zbiorów   
31. Liczba zrealizowanych zamówień na wypożyczenia międzybiblioteczne jako procent wszystkich zamówień  
32. Liczba zrealizowanych zamówień na wypożyczenia międzybiblioteczne jako procent wszystkich zamówień (dotyczy 

zamówień z zewnątrz)   
33. Liczba logowań do baz danych na 1 użytkownika   
34. Liczba ściągniętych dokumentów z czasopism elektronicznych i pełnotekstowych baz danych na 1 użytkownika  
35. Liczba logowań na biblioteczną witrynę WWW na 1 użytkownika  
36. Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej na 1 użytkownika  
37. Liczba godzin szkoleń (przysposobienie biblioteczne) na 1 pracownika biblioteki  
38. Liczba godzin przeznaczonych na szkolenia użytkowników (z wykluczeniem przysposobienia bibliotecznego) oraz 

inne zajęcia dydaktyczne na 1 pracownika biblioteki  
39. Pracownicy z wyższym wykształceniem bibliotekarskim (w tym podyplomowe) jako procent ogólnej liczby 

pracowników działalności podstawowej  
40. Pracownicy z innym wyższym wykształceniem jako procent ogólnej liczby pracowników działalności podstawowej  
41. Pracownicy z wykształceniem wyższym zawodowym jako procent ogólnej liczby pracowników działalności 

podstawowej  
42. Pracownicy ze średnim wykształceniem jako procent ogólnej liczby pracowników działalności podstawowej  
43. Pracownicy z wykształceniem zawodowym lub podstawowym jako procent ogólnej liczby pracowników działalności 

podstawowej   
44. Liczba bibliotekarzy dyplomowanych jako procent pracowników działalności podstawowej z wyższym 

wykształceniem   
45. Liczba pracowników ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego jako procent pracowników działalności 

podstawowej z wyższym wykształceniem  
46. Pracownicy w wieku do 30 lat jako procent ogólnej liczby pracowników działalności podstawowej  
47. Pracownicy w wieku 31-40 lat jako procent ogólnej liczby pracowników działalności podstawowej  
48. Pracownicy w wieku 41-50 lat jako procent ogólnej liczby pracowników działalności podstawowej  
49. Pracownicy w wieku powyżej 50 lat jako procent ogólnej liczby pracowników działalności podstawowej   
50. Pracownicy zatrudnieni w zakresie gromadzenia jako procent ogólnej liczby pracowników działalności podstawowej  
51. Pracownicy zatrudnieni w zakresie opracowania jako procent ogólnej liczby pracowników działalności podstawowej  
52. Pracownicy zatrudnieni w zakresie informacji naukowej jako procent ogólnej liczby pracowników działalności 

podstawowej 
53. Pracownicy zatrudnieni w zakresie udostępniania wraz z magazynami jako procent ogólnej liczby pracowników 

działalności podstawowej  
54. Pracownicy zatrudnieni przy bezpośredniej obsłudze użytkowników (udostępnianie, magazyny, informacja naukowa) 

jako procent ogólnej liczby pracowników działalności podstawowej 
55. Pracownicy zatrudnieni w zakresie obsługi informatycznej jako procent ogólnej liczby pracowników działalności 

podstawowej  
56. Pracownicy zatrudnieni w pozostałych formach działalności jako procent ogólnej liczby pracowników działalności 

podstawowej   
57. Przyrost zbiorów (książki)   
58. Przyrost zbiorów (czasopisma drukowane)   
59. Przyrost zbiorów (zbiory specjalne)  
60. Przyrost zbiorów (bazy danych)  
61. Liczba użytkowników przypadająca na 1 stanowisko komputerowe   
62. Liczba użytkowników przypadająca na 1 stację roboczą z dostępem do Internetu   
63. Liczba vol. książek w wolnym dostępie jako procent ogólnej liczby vol. książek  
64. Przeszkoleni użytkownicy jako procent ogólnej liczby użytkowników   
65. Ogólna liczba publikacji pracowników biblioteki na 1 pracownika działalności podstawowej   
66. Liczba udziałów pracowników biblioteki w szkoleniach zawodowych (w godzinach) w przeliczeniu na 1 pracownika 

biblioteki 
67. Wydatki biblioteki na 1 studenta w PLN   
68. Wydatki biblioteki na 1 studenta (studia stacjonarne) w PLN   
69. Wydatki na zakup materiałów bibliotecznych na 1 studenta w PLN   
70. Wydatki na zakup materiałów bibliotecznych na 1 studenta (studia stacjonarne) w PLN   
71. Wydatki na zakup źródeł elektronicznych na 1 studenta w PLN   
72. Wydatki na zakup źródeł elektronicznych na 1 studenta (studia stacjonarne) w PLN   
73. Wydatki na zakup książek na 1 studenta w PLN 
74. Wydatki na zakup książek na 1 studenta (studia stacjonarne) w PLN   
75. Wydatki na sprzęt komputerowy i oprogramowanie na 1 studenta w PLN 



76. Wydatki na sprzęt komputerowy i oprogramowanie na 1 studenta (studia stacjonarne) w PLN 
 
 
 Pytania nt. wybranych usług elektronicznych (w ana lizie podano % odpowiedzi TAK) 
 
1. Elektroniczne zamawianie / rezerwacja poprzez OPAC  
2. Elektroniczna prolongata poprzez OPAC 
3. Elektroniczne powiadamianie czytelników o terminie zwrotów (e-mail, SMS) 
4. Dostęp zdalny do prenumerowanych zasobów elektronicznych spoza sieci uczelnianej 
5. Liczba kserokopiarek (bez względu na ich właściciela) - pytanie usunięte w 2007 r.  
6. Udostępnianie katalogów w Internecie- pytanie usunięte w 2007 r. 
7. Elektroniczna rejestracja wypożyczeń i zwrotów- pytanie usunięte w 2007 r. 
8. Udostępnianie katalogu kartkowego w formie elektronicznej 
9. Interaktywne szkolenia online 
10. Interaktywne usługi informacyjne (komunikatory, czat) dostępne poprzez biblioteczną witrynę WWW 
11. Kanał RSS lub blogi tworzone przez bibliotekę i dostępne poprzez biblioteczną witrynę WWW 
12. Udział w tworzeniu repozytorium instytucjonalnego 
 
 
Pytania nt. współpracy mi ędzybibliotecznej i aktywno ści bibliotek w organizowaniu imprez (w analizie pod ano 
warto ści minimalne i maksymalne) 
 
1. Liczba wydawnictw własnych biblioteki 
2. Liczba obiektów zdigitalizowanych i włączonych do regionalnej/instytucjonalnej biblioteki cyfrowej lub 

udostępnianych lokalnie 
3. Liczba obiektów pełnotekstowych w repozytorium instytucjonalnym (np. uczelnianym), za które 

odpowiedzialna jest biblioteka. 
4. Liczba baz danych tworzonych przez bibliotekę: 
5. Liczba realizowanych projektów 
6. Liczba organizowanych/ i współorganizowanych konferencji: 

a. zasięgu lokalnym i krajowym 
b. zasięgu międzynarodowym 

7. Liczba imprez organizowanych/współorganizowanych przez bibliotekę 
8. Liczba stanowisk dla niepełnosprawnych  
 
 
 

 
 

 

 

 


