
Ankieta AFBN – formularz za 2012  
 
 
Zmiany w Komentarzach w stosunku do z formularza 2011 
 
 
 
Akademickie 41. / Branżowe i publiczne 1.  
Osoby zatrudnione w bibliotece na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, 
wyboru lub mianowania). Nie należy wykazywać osób korzystających z urlopu bezpłatnego 
(w wymiarze powyżej 3 miesięcy nieprzerwanie), urlopu wychowawczego (w wymiarze 
powyżej 3 miesięcy nieprzerwanie), przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz 
tych, z którymi zawarto umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. W przypadku osób pełno- lub 
niepełnozatrudnionych, obsługujących dwie (lub więcej) biblioteki/filie, należy je wykazać 
tylko w jednej placówce, uwzględniając jednak łączny wymiar zatrudnienia. Pracowników 
wykazuje się w eEtatachów przeliczeniowych np. pełen etat=1, pół etatu=0.5. 
 
Akademickie 5. / Branżowe i publiczne 2.  
Osoby zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich oraz inni specjaliści wykonujący prace 
w zakresie podstawowej (przeważającej) działalności biblioteczno-informacyjnej. Np. 
bibliotekarze, dokumentaliści, pracownicy informatyki, pracownicy digitalizacji, konserwatorzy 
zbiorów, introligatorzy, instruktorzy w bibliotekach publicznych, magazynierzy (w przeliczeniu 
na etaty). Należy tu też uwzględnić dyrektorów/kierowników bibliotek.  
 
Akademickie 7. / Branżowe i publiczne 4.  
Osoby zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich oraz inni specjaliści wykonujący prace 
w zakresie podstawowej (przeważającej) działalności biblioteczno-informacyjnej. Np. 
bibliotekarze, dokumentaliści, pracownicy informatyki, instruktorzy w bibliotekach 
publicznych, pracownicy digitalizacji, konserwatorzy zbiorów, introligatorzy, magazynierzy (w 
przeliczeniu na etaty). Należy tu też uwzględnić dyrektorów/kierowników bibliotek. 
 
Akademickie 17. / Branżowe i publiczne 14.  
Należy podać łączna liczbę sieciowych lub jednostanowiskowych baz danych, zakupionych 
przez bibliotekę i baz danych na zdalnych serwerach, do których biblioteka pozyskała prawa 
dostępu wg stanu na dzień 31.XII. Wlicza się bazy danych bibliograficzne, abstraktowe, 
pełnotekstowe (np. EBSCO, PROQUEST), faktograficzne. Wlicza się bazy danych dostępne 
w ramach tzw. licencji krajowej, np. Web of Science. W przypadku serwisów wielobazowych 
(np. EBSCO) należy zsumować bazy danych dostępne w serwisie. Należy uwzględnić bazy 
dostępne w ramach serwisów wydawców, takie jak np. IEEE Standards. Nie wlicza się 
serwisów czasopism elektronicznych jednego wydawcy lub grupy wydawców, np. 
SpringerLink, ScienceDirect, IEEE. Wlicza się serwisy książek i czasopism elektronicznych, 
w których możliwe jest jednoczesne wyszukiwanie we wszystkich dostępnych tytułach, np. 
Knovel, IDEE, ScienceDirect. 
 
Akademickie 29. / Branżowe i publiczne 26.  
Należy przyjąć jako 100% podać wszystkie wpływy biblioteki bez względu na ich źródło 
pochodzenia. Biblioteki, które nie mają wydzielonego budżetu powinny uzyskać odpowiednie 
dane z Uczelni (instytucji nadrzędnej) i podać dane szacunkowe. 
 
Akademickie 31. / Branżowe i publiczne 28.  
Np. innych jednostek/władz uczelni na import czasopism zagranicznych, baz danych itp., 
dotacje rządowe, MEN, KBN, samorządów lokalnych, resortu. 
 
Akademickie 34. / Branżowe i publiczne 31.  
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Wszystkie koszty działalności bieżącej biblioteki (płace, zbiory, inne np. oprawa, wynajem, 
usługi, amortyzacja, drobne remonty) bez względu na źródło finansowania. Jeśli np. 
prenumerata czasopism zagranicznych była finansowana ze źródeł wydziałów należy to 
wykazać w wydatkach i tę samą kwotę uwzględnić we wpływach (np. jako dotacje czy 
darowizny). Biblioteki, które nie mają wydzielonego budżetu powinny uzyskać odpowiednie 
dane z Uczelni (instytucji nadrzędnej) i podać dane szacunkowe. W wydatkach nie należy 
uwzględniać kosztów jednorazowych inwestycji dla nowej lub rozbudowywanej biblioteki, 
oraz komputerowego systemu zintegrowanego, itp. 
 
Akademickie 46. / Branżowe i publiczne 42.  
'Zarejestrowany użytkownik' - użytkownik zarejestrowany w wypożyczalni posiadający 
aktywne konto i ważną kartę biblioteczną w danym roku sprawozdawczym. Wyklucza się 
osoby, których dane osobowe zostały  wprowadzone automatycznie  do bazy czytelników 
(np. nowo przyjętych studentów) i które do końca okresu sprawozdawczego nie aktywowały 
swojego konta osobiście lub zdalnie. 
 
Akademickie 57. / Branżowe i publiczne 53.  
Podaje się liczbę logowań wszystkich użytkowników, z biblioteki i spoza. Logowania 
pracowników biblioteki oraz logowania w trakcie szkoleń włącza się w ogólną liczbę logowań 
do baz danych. Pytanie nie dotyczy baz pełnotekstowych np. PROQUEST, EBSCO - dane z 
tych baz należy uwzględnić w podpunkcie b. W przypadku "baz baz" zaleca się zliczanie 
danych dotyczących poszczególnych baz, a nie całego serwisu. Wlicza się logowania do baz 
dostępnych w ramach tzw. licencji krajowej, np. Web of Knowledge. Dopuszcza się 
wypełnienie pola znakiem #, jeśli biblioteka nie posiada danych statystycznych. 
 
Akademickie 58. / Branżowe i publiczne 54.  
Pełne teksty dokumentów ściągniętych z czasopism elektronicznych lub pełnotekstowych 
baz danych, np. PROQUEST, EBSCO. Pobranie dokumentu oznacza przedstawienie na 
ekranie pełnego tekstu dokumentu (w statystykach dostawcy np. "Pobranych pełnych 
tekstów"). Wlicza się pobrane dokumenty z serwisów dostępnych w ramach tzw. licencji 
krajowej, np. Elsevier, Springer, EBSCO, Nature i Science. Dopuszcza się wypełnienie pola 
znakiem #, jeśli biblioteka nie posiada danych statystycznych. 
 
Akademickie 59. / Branżowe i publiczne 55.  
W przypadku udziału w regionalnej bibliotece cyfrowej należy podać tylko liczbę wyświetleń 
publikacji z własnej kolekcji (np. liczba wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w 
opisie właściwą dla danej biblioteki wartość atrybutu Prawa). Dopuszcza się wypełnienie pola 
znakiem #, jeśli biblioteka nie posiada danych statystycznych lub nie tworzy własnej kolekcji 
cyfrowej. 
 
Akademickie 62. / Branżowe i publiczne 57.  
Wlicza się seminaria dla studentów/doktorantów, zajęcia programowe z informacji naukowej, 
praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa, szkolenia dla pracowników własnej biblioteki 
prowadzone przez zatrudnionych w niej bibliotekarzy, staże dla pracowników innych 
bibliotek. Należy też wykazać inne zajęcia  o charakterze edukacyjnym, organizowane  dla 
użytkowników, np. kursy komputerowe i językowe, odczyty, spotkania kół zainteresowań, 
warsztaty, itp. Podaje się ogólną liczbę godzin w ciągu roku, którą pracownicy przeznaczyli 
na w/w działalność. W przypadku szkoleń elektronicznych wlicza się czas poświęcony na 
przygotowanie i modyfikacje treści, sprawdzanie testów itp. 
 
Akademickie 70. / Branżowe i publiczne 65.  
Wlicza się projekty wspólne (lokalne w ramach uczelni lub regionu, krajowe i 
międzynarodowe) i indywidualne (np. BW, granty). Należy podać liczbę projektów 
bibliotecznych zinstytucjonalizowanych i/lub finansowanych ze specjalnych grantów, 
realizowanych we współpracy z przynajmniej jednym partnerem (np. biblioteką, archiwum, 
muzeum, wydziałem w uczelni, inna instytucja spośród społeczności lokalnej). Projekt może 



być o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. Wyklucza się 
projekty bibliotek pozostających w jednej strukturze organizacyjnej. 
 
Akademickie 71. / Branżowe i publiczne 66.  
Wystawy tematyczne, imprezy kulturalne, oświatowe, promocyjne i inne o charakterze 
środowiskowym. Należy uwzględnić wystawy tradycyjne i wirtualne, a także imprezy 
realizowane w formie on-line, np. czat z pisarzem. 
 
Akademickie 72. / Branżowe i publiczne 67.  
Wlicza się publikacje naukowe, popularnonaukowe, fachowe z zakresu informacji naukowej i 
bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych, w tym: książki, rozdziały w książkach, 
artykuły, referaty konferencyjne, postery, prezentacje, recenzje, tłumaczenia. Nie wlicza się 
notatek prasowych, ulotek itp. 
 
Akademickie 74. / Branżowe i publiczne 69.  
Wydatki biblioteki na działalność bieżącą (płace, zbiory, oprawa, utrzymanie pomieszczeń, 
usługi, amortyzacja, drobne remonty) bez względu na źródło finansowania. Bierze się pod 
uwagę wydatki wykazane w pytaniu 'Wydatki na funkcjonowanie biblioteki'. Nie uwzględnia 
się wydatków inwestycyjnych. 
 
Akademickie 82. 
Według wykonania planu rzeczowo - finansowego uczelni. Nie uwzględnia się wydatków 
inwestycyjnych. 
 
Akademickie 84. / Branżowe i publiczne 78.  
W obliczeniach podaje się procentowy udział pozycji, które są w katalogowej bazie danych 
(rekordy zasobu), w stosunku do wszystkich dokument ów gromadzonych przez bibliotekę na 
miejscu. W obliczeniach nie uwzględnia się dokumentów spoza biblioteki, do których 
uzyskano prawo stałego lub czasowego dostępu oraz rekordów ubytków i czasopism 
bieżących. 
 


