dr Paweł Kuczyński

Raport
z pierwszego etapu badania
ewaluacyjnego Instytutu Książki
w Narodowym Programie Rozwoju
Czytelnictwa: Priorytet 2 Infrastruktura
Bibliotek 2016–2020

Warszawa 2018

Sfinansowano ze środków na obsługę Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2. Infrastruktura
bibliotek 2016–2020”

Spis treści

1.

Badanie ewaluacyjne 2018 roku: cele badania i założenia metodologiczne

5

2.

Biblioteki publiczne w Polsce

11

3.

Wywiady z bibliotekarzami

15

4. Wywiady z liderami lokalnej opinii publicznej

23

5.

Wywiady z czytelnikami

29

6.

Badania Lubimyczytac.pl i Polskiej Izby Książki1

51

7.

Opinie czytelników książek, którzy nie korzystali z biblioteki publicznej

59

8.

Wskaźniki

78

9.

Bibliografia

91

Załącznik 1

92

Załącznik 2

145

· 3·

1.
Badanie ewaluacyjne 2018 roku:
cele badania i założenia metodologiczne

C

elem trzyletniego badania ewaluacyjnego, zaplanowanego do realizacji w okresie 2018–2020, jest ocena zmian poziomu czytelnictwa i rodzaju praktyk czytelniczych wśród użytkowników bibliotek oraz mieszkańców gmin lokalizacyjnych

w efekcie działań modernizacyjnych, realizowanych przez Instytut Książki jako operatora Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Priorytet 2 Infrastruktura Biblio-

tek 2016–2020. Do badania zostało włączonych, dla celów porównawczych, także osiem
zadań zakończonych w 2016 roku i realizowanych w ramach Programu Wieloletniego
Kultura+, Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 2011–2015.
Pierwszy etap trzyletniego badania ewaluacyjnego, wykonany w październiku i w listopadzie 2018 roku, objął 25 zadań wyselekcjonowanych następująco:
•

zadania zakończone w 2016 roku (8 obiektów);

•

zadania zakończone w 2017 roku (8 obiektów);

•

zadania, które będą realizowane w 2019 roku, zakwalifikowane w roku 2018
(8 obiektów);

•

zadanie zakończone w 2018 roku (1 obiekt)1. Niniejsze opracowanie jest raportem
końcowym, przedstawiającym analizę wyników pierwszego etapu badania.

Podstawą ewaluacji są opinie czytelników i ekspertów, a także dane obiektywne. Pomiar został przeprowadzony na reprezentatywnej próbie kontrastowej bibliotek. Próba
została zbudowana w drodze celowego doboru zadań zakończonych w latach 2016–2018
oraz tych, które zostały zakwalifikowane do realizacji w 2019 roku.

1 Umowa z wykonawcą projektu badawczego nie przewidywała objęcia badaniem zadań przewidzianych do zakończenia w 2018 roku, tj. w tym samym roku, w którym zostało rozpoczęte badanie ewaluacyjne. Jednak dzięki staraniom obydwu stron umowy oraz
przede wszystkim dzięki pomocy dyrektorki I zespołu Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, nowy obiekt, otwarty w marcu 2018 roku, został włączony do badania.
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Celowy dobór próby zadań miał na celu maksymalne zróżnicowanie przypadków wyselekcjonowanych do ewaluacji ze względu na rodzaj i głębokość wykonanej lub planowanej interwencji (nowy obiekt, modernizacja istniejącego obiektu, wyposażenie).
W konstrukcji próby przede wszystkim uwzględniona została lokalizacja geograficzna,
co określamy jako „gminę lokalizacyjną”. Chodziło o walor ogólnopolskiej reprezentatywności, biorąc pod uwagę zróżnicowaną liczbę mieszkańców każdego z województw.
Dobór próby celowej o liczebności 25 elementów został przeprowadzony metodą sędziów
kompetentnych.
Dobierając biblioteki publiczne w poszczególnych województwach należało wziąć pod
uwagę także dwa istotne czynniki. Po pierwsze, wspomniany już zróżnicowany zakres
modernizacji, co w naszym projekcie wyraża się dużą rozpiętością wielkości dofinansowania uzyskanego przez bibliotekę z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– od dwustu tysięcy do dwóch milionów złotych. Po drugie – biblioteki publiczne, objęte
badaniem ewaluacyjnym, w pierwszym roku badania, 2018, znajdowały się na krańcowo
różnych etapach procesu zmian. W próbce znalazły się biblioteki, które całkowicie zrealizowały zadania w 2016, 2017 i 2018 roku, a także te, które dopiero przystępują do przeprowadzenia modernizacji, z datą jej zakończenia w roku 2019. Włączenie tej ostatniej
grupy bibliotek publicznych miało na celu stworzenie swoistego „bilansu otwarcia” lub
mówiąc inaczej – wyznaczenie punktu startowego. Zapewni to z jednej strony szerszą
perspektywę porównawczą, a z drugiej pełniejszą analizę w czasie.
Analiza w czasie wymaga co najmniej 3 okresów pomiaru (umownych punktów „punktów podparcia krzywej”), stąd badanie ewaluacyjne zaplanowane jest na 3 lata. Jest to
najkrótsza perspektywa czasowa, dająca podstawę do oceny, w jakim stopniu osiągnięte
zostały cele priorytetu 2 narodowego programu rozwoju czytelnictwa finansowanego przez ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.
Badanie w 2018 roku ma charakter założycielski. Kolejne pomiary przeprowadzone
będą wedle tej samej metodologii, z niezbędnymi modyfikacjami, ale z zachowaniem
wymogu porównywania wyników w czasie.

Ewaluacja – analiza socjologiczna
Analiza wyników corocznego badania opinii: mieszkańców gmin, użytkowników bibliotek publicznych, bibliotekarek i bibliotekarzy oraz liderów lokalnej opinii publicznej zakłada wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji o charakterze statystycznym.
Dane zebrane w drodze wywiadów będą uzupełnione o tzw. „dane twarde”, pozyskane
bezpośrednio z badanych bibliotek (wielkość księgozbioru i liczba wypożyczeń książek)
oraz o dane kontekstowe, tj. przede wszystkim ogólnopolskie badania opinii publicznej,
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raporty odnoszące się do czytelnictwa książek oraz dane głównego urzędu statystycznego.
Niniejszy raport podsumowuje czynności, składające się na przygotowanie realizacji
badania terenowego, ujęte w umowie pomiędzy Instytutem Książki i wykonawcą, stanowiącej m.in. w par. 4 pkt. 2, że w ramach etapu 1. Badania, zostanie opracowana metodologia i narzędzia badań oraz analiza danych zastanych. Składały się na to następujące
czynności:
A. analiza źródłowych zestawień zadań dla lat 2016–2019 (zał. nr 1) i stworzenie listy
zadań wyselekcjonowanych do badania ewaluacyjnego (zał. nr 2);
B. opracowanie narzędzi badawczych – kwestionariusze wywiadu (zał. nr 3);
C. desk research – dane statystyczne (zał. nr 4).
Wyniki pracy przygotowawczej znajdują się w załącznikach 1–4. W dalszej części
wprowadzenia do raportu końcowego zostaną podane podstawowe informacje, związane z metodologią badania.
Ad. pkt. A – wybór obiektów badania

Dobór obiektów badania miał charakter celowy. Próba reprezentatywna została zbudowana na zasadach kontrastowości. Chodziło zarówno o uwzględnienie lokalizacji zadań
na terenie całej Polski, jak i o ich zróżnicowanie w kwestii rodzaju zadania i skorelowaną
z tym wielkość dotacji.
1.

Do badania zostały włączone tylko te zadania, dla których wartość dotacji przekraczała 200.000 zł tj. 10 proc. maksymalnego budżetu dostępnego w programie.
W ten sposób zapewniona została rozpiętość zadań w proporcji 1:10, jeśli mowa
o minimalnej i maksymalnej wartości dotacji.

2. Warunkiem umieszczenia zadania w reprezentatywnej próbie celowej o liczebności minimalnej 21 obiektów była lokalizacja zadania w co najmniej jednym z 16 województw, aby żadne województwo nie zostało pominięte. Uwzględnienie lokalizacji geograficznej zadań pozwala na zróżnicowanie przypadków, mając na uwadze
czynniki rzutujące na poziom czytelnictwa. Czynniki te tworzą długą listę wzajemnie powiązanych zmiennych, od ekonomicznych, infrastrukturalnych po demograficzne, historyczne i kulturowe. Wstępnemu rozważeniu tej kwestii będą poświęcone uwagi w załączniku nr 4.
3. Sposób doboru zadań wedle lokalizacji przebiegał w następujący sposób. W pierwszym kroku wybrano 7 zadań dla roku realizacji zadania 2016, następnie 7 zadań dla
roku realizacji zadania 2017 i 2 zadania dla roku realizacji zadania 2019 roku. W ten
sposób powstała lista podstawowa, obejmująca wszystkie 16 województw.
4. W kolejnym kroku lista podstawowa (na którą składa się 16 zadań, po jednym
w każdym z 16 województw) została uzupełniona o 5 zadań dla roku (realizacji)
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2019. Zadania te zostały zlokalizowane w 5 największych województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim oraz dolnośląskim.
5. Wstępne rozeznanie i rozmowy z bibliotekarzami w wybranych lokalizacjach pozwoliły m.in. ustalić, że konieczna jest rezerwa w postaci 3 dodatkowych lokalizacji. Rezerwa jest konieczna na wypadek, gdyby w jakiejś gminie (np. gdzie liczba
mieszkańców nie przekracza 1000 osób, jak ma to miejsce w Andrzejewie w województwie mazowieckim) nie było możliwe uzyskanie 100 ankiet.
6. Rezerwa została utworzona zgodnie z regułą przyjętą w całym badaniu: dla każdego z lat 2016, 2017 i 2019 wybrano zadania w województwach o największej liczbie
ludności, włączając zadanie ulokowane w województwie, które nie znalazło się
na liście podstawowej dla danego roku i zarazem było to największe kolejne województwo.
7. Rezerwa została uzupełniona o jedno zadanie zakończone w marcu 2018 roku,
a więc na tyle wcześnie, że nowy obiekt mógł zostać włączony do procesu ewaluacji po 6 miesiącach funkcjonowania.
8. Jako kryterium dodatkowe został uwzględniony rodzaj zadania, przy czym kryterium o większej wadze pozostaje wielkość dotacji, silnie wpływająca na rodzaj realizowanych zadań, które rozciągają się od: wyposażenia funkcjonującej biblioteki,
przez remont generalny, po wybudowanie nowego obiektu lub adaptację budynku
na cele biblioteczne.
Ad. pkt. B. – narzędzia badań

Duże zróżnicowanie zadań wymaga posłużenia się narzędziami, które będą dostosowywane do warunków realizacji w trakcie badania terenowego. Wstępna lista czynników,
które należy wziąć pod uwagę wygląda następująco:
1.

Rzetelna ocena efektów modernizacji bibliotek z założenia wymaga przyjęcia pewnej perspektywy czasowej. Dla zadań ukończonych ewaluacja wymaga minimum 3
lata – o ile to możliwe – obserwacji ciągłej rok po roku. Wskazane jest stosowanie
tych samych narzędzi pomiaru i oparcie się na jednolitym zestawie wskaźników.

2. Pierwszy etap procesu badawczego, zrealizowany w 2018 roku, miał charakter założycielski. Z jednej strony pozwolił nawiązać współpracę z kadrami badanych
bibliotek, a z drugiej był wspomnianym już „bilansem otwarcia”. Badanie ewaluacyjne będzie kontynuowane w 2019 i w 2020 roku, stąd oszacowanie efektów modernizacji bibliotek (w tym co najważniejsze – zmian ilościowych i jakościowych
w poziomie czytelnictwa) będzie możliwe na koniec 2020 roku. Jeśli mowa o zadaniach zakończonych w 2016 roku, są jednak podstawy do wyciągania pierwszych
wniosków po upływie 2 lat.
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3. Jeśli mowa o zdaniach zrealizowanych w 2017 roku (w tym jedno w 2018 roku), to
pomiar wykonany po upływie roku (lub pół roku) od zakończenia spodziewać, że
w przypadku tych zadań po upływie roku uda się zarejestrować pierwsze zmiany
lub też ich brak w obszarze czytelnictwa książek.
4. W przypadku zadań przewidzianych do realizacji w przyszłym, 2019 roku, mamy
do czynienia z inną sytuacją, biorąc pod uwagę reguły rządzące badaniem ciągłym
(powtarzalnym). W badaniu założycielskim odnotowaliśmy stan poprzedzający inwestycje, a pierwsza próba oceny ich efektów będzie możliwa po przeprowadzeniu
drugiego pomiaru w końcu roku 2019.
5. W badaniu opinii zwracamy się do trzech grup. Pierwszą z nich to bibliotekarki
i bibliotekarze, mający najlepszą wiedzę o czytelnictwie w skali lokalnej. Patrząc
szerzej – są to osoby mające wiedzę i wpływ na szeroko pojętą kulturę w gminie, w tym zwłaszcza na kulturę czytelniczą. Chodzi przede wszystkim o dyrektora
lub kierownika biblioteki, a także inne osoby związane z aktywnością biblioteki
publicznej (np. w przypadku filii). Drugą grupę stanowią liderzy lokalnej opinii
publicznej, do której należą również bibliotekarki i bibliotekarze szkolni oraz pracownicy samorządowi, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, księgarze, blogerzy
i inne osoby animujące aktywność kulturalną w gminie. Z przedstawicielami obydwu grup zostały przeprowadzone wywiady indywidualne w oparciu o scenariusz
skierujemy się z ankietą, w której przewidziany jest specjalny kwestionariusz dla
bibliotekarzy (zał. N, uwzględniający kwestie odwołujące się do wiedzy bibliotekarek i bibliotekarzy, pracujących w bibliotekach publicznych (zał. nr 3, kwestionariusz nr 2).
6. Trzecią i najliczniejszą grupą są czytelnicy książek, którzy są mieszkańcami 25
gmin lokalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem (jak najliczniejszą reprezentacją) tych osób, które korzystają z biblioteki publicznej i z tego powodu są
przedmiotem naszej największej uwagi. Do tej grupy skierujemy się z ankietą nr
3 (zał. nr 3, kwestionariusz nr 3). Opinie czytelników książek i/lub użytkowników
bibliotek są podstawą budowania przyjętych w ewaluacji wskaźników.
Ad. pkt. C – dane kontekstowe

Niniejszy raport z badania terenowego, przeprowadzonego zgodnie z ww. metodologią,
uwzględnia również następujące ine źródła danych:
1.

Dokumentacja zgromadzona w Instytucie Książki, dotycząca wniosków składanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

2. Dane statystyczne pozyskane z 25 bibliotek publicznych, objętych tym badaniem.
3. Wyniki badań opinii, dotyczące czytelnictwa książek, realizowane na ogólnopolskich próbach reprezentatywnych:
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•

badania „zasięgowe” realizowane w systemie ciągłym przez Bibliotekę Narodową;

•

badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS);

•

badania Polskiej Izby Książki.

4. Informacje statystyczne gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny, m.in.
w formie Bazy Danych Lokalnych.
5. Dodatkowe źródła danych ilościowych i jakościowych na temat czytelnictwa:
•

dane rynkowe na temat sprzedaży książek, publikowane m.in. przez Bibliotekę
Analiz;

•

baza danych Instytutu Książki OBK: (Ogólnopolska Baza Księgarń);

•

największy polski internetowy portal czytelniczy „Lubimyczytac.pl”.

2.
Biblioteki publiczne w Polsce

W

edług Głównego Urzędu Statystycznego, który gromadzi dane przesyłane
przez biblioteki na formularzach K-03, oraz wedle innych źródeł, w końcu

2016 roku w Polsce działało około 32 tysięcy różnych placówek bibliotecznych.

Jeśli mowa o bibliotekach publicznych, to w tamtym okresie funkcjonowało ich 7984. Jak
piszą autorzy najbardziej kompletnego opracowania na ten temat: „Cechą bibliotek publicznych jest systematyczne zmniejszanie ich liczby oraz zmiany w organizacji, zjawiska obserwowane od kilku lat. Dane z ostatnich pięciu lat pokazują, że średnio ubywało
o 0,7% ich stanu w ciągu roku. W 2016 r. ubytek sieci był nieco wyższy (66 placówek, tj.

0,8%) niż w latach 2014–2015, i dotyczył przede wszystkim placówek filialnych (w 2016 r.
– 63)”2. Te nieznaczne ubytki przyniosły w omawianym okresie niewielki spadek liczby
zarejestrowanych czytelników o 2,2%, tj. o 134 tysięcy. Oznacza to, że liczba zarejestrowanych czytelników na 100 mieszkańców zmalała w tym czasie z 16,2 w 2015 roku do 15,9
w roku 2016. Jednak tym co zwraca uwagę, jest lekki wzrost – z 9,8 do 9,9 – liczby odwiedzin w bibliotece na jednego użytkownika, co oznacza, że klienci bibliotek zaczęli przychodzić do nich nieco częściej. Warto zauważyć, że rok 2016 był pierwszym rokiem funkcjonowania narodowego programu rozwoju czytelnictwa: infrastruktura
bibliotek. Instytut Książki stara się od lat odpowiadać na potrzebę radykalnej poprawy
stanu bibliotek publicznych w Polsce. W programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego narodowego programu rozwoju czytelnictwa: infrastruktura bibliotek za strategiczny cel przyjęto przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne
centra dostępu do wiedzy i kultury.
W pierwszej edycji tego programu (2011–2015) wybudowano lub zmodernizowano 243
biblioteki gminne (najwięcej obiektów dofinansowano w woj. lubelskim – 27 oraz dolnośląskim i małopolskim – po 25) za łączną sumę 150 mln zł.

2 Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska, Biblioteki w Polsce w 2016 roku, Biblioteka Narodowa 2017, s. 3.
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Liczba budowanych lub modernizowanych bibliotek gminnych w obecnie trwającej
edycji programu (2016–2020) wynosi 203 obiekty (najwięcej w woj. mazowieckim i wielkopolskim – po 30; stan na 30 września 2018) – także na kwotę łączną 150 mln zł.
Jeśli do tego dołączyć program tzw. „małych grantów” z 2010 roku przeznaczonych także
na rozwój infrastruktury bibliotecznej – w ramach którego dofinansowanie otrzymało
112 bibliotek gminnych, prace modernizacyjne przeprowadzono w 237 placówkach bibliotecznych – to otrzymamy wynik blisko 700 wybudowanych lub zmodernizowanych
bibliotek w całym kraju3.Punktem wyjścia w tej części opracowania będą zwyczaje i potrzeby czytelniczek i czytelników, odnotowane w naszym badaniu, nieobejmującym –
jak wspomniałem – osób, które deklarują, że nie czytają książek. W dalszej kolejności
omówimy ich opinie na temat bibliotek publicznych, szukając wstępnej odpowiedzi na
pytanie, na ile biblioteki w różnych etapach modernizacji uwzględniają te potrzeby.
Na początku tej części znajdzie się nieco danych statystycznych, które pozwolą zrelatywizować obserwacje składające się na zadanie ewaluacji 25 projektów inwestycyjnych.
Do zbudowania tła statystycznego w tej części raportu będą również wykorzystane inne
źródła: przede wszystkim dane na temat bibliotek zgromadzone przez GUS, a także inne
badania czytelnictwa książek zrealizowane w ostatnich latach. Dodatkowe dane, którymi będziemy się posługiwać, z niewielkimi wyjątkami, nie będą starsze niż dla roku 2016.

Czytelnictwo książek i rola bibliotek – dane ogólnopolskie
Począwszy od 2008 roku, regularne badania Biblioteki Narodowej (BN), robione co dwa
lata, a od 2015 każdego roku, rejestrują „stan stabilny”, jeśli mowa o czytelnictwie książek, rozumianego jako liczba książek przeczytanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie. Kilkuprocentowe wahania rok do roku pozwalają stwierdzić, że
około 40% dorosłych mieszkańców Polski przeczytało co najmniej jedną książkę w ciągu
roku, w tym co czwarta osoba siedem lub więcej książek. Interesuje nas ta właśnie grupa,
przy czym szczególną uwagę chcemy poświęcić klientom bibliotek publicznych, którzy
są zwykle intensywnymi czytelnikami książek. Badacze z BN w raporcie z 2015 roku zaobserwowali, że choć książki kupowane, pożyczone od znajomych i pochodzące z domowych księgozbiorów były najczęściej wymieniane przez czytelników (chodzi o badanie
ogólnopolskie), to w 2015 roku wzrosło tak rozumiane znaczenie bibliotek publicznych,
wskazywanych przez 23% respondentów (w roku 2012 było to 17%). Co więcej, jak piszę
autorzy tego raportu: „Wśród czytelników intensywnych (7 lub więcej książek w ciągu 12
miesięcy – przyp. PK) istotniejszym od księgozbiorów znajomych są biblioteki publiczne

3

Dane pozyskane z Instytutu Książki.
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i zakupy książkowe”4. Z nowszego raportu Biblioteki Narodowej z 2017 roku dowiadujemy się, że czytane przez mieszkańców Polski książki pochodziły przede wszystkim
z zakupów (34%), których znaczenie rośnie. Z upływem lat stosunkowo mniej pożyczamy
książek od znajomych i mniej korzystamy z księgozbioru domowego. Z kolei książki wypożyczone z biblioteki publicznej mają stabilną pozycję i od kilku lat to źródło wskazuje
15% mieszkańców Polski.
Analitycy BN w raporcie z 2016 roku poświęcili nieco uwagi dwóm grupom czytelników: użytkownikom bibliotek oraz użytkownikom książek cyrkulujących w nowych formatach. Zauważyli, że nie są to grupy rozłączne – nawet wśród tytułów książek wypożyczanych z bibliotek publicznych i szkolnych znajdują się, obok książek drukowanych,
także e-booki i audiobooki. Odnaleźli czytelników, których „czytelniczy koszyk lektur”
zawierał zarówno książki wypożyczone z bibliotek publicznych i szkolnych, kupione, pożyczone od znajomych, jak i te pobrane z internetu.
Coraz częściej powraca problem, który ma duże znaczenie dla bibliotek publicznych:
czy książki cyfrowe zagrażają książkom tradycyjnym, drukowanym, które stanowią
tradycyjny zasób bibliotek publicznych. W tym kontekście powtarza się pytanie, także
ze strony bibliotekarzy, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady pogłębione. Największy niepokój budzi dorastająca młodzież szkolna, zwłaszcza ta w wieku gimnazjalnym,
a szczególnie chłopcy. Dla tej grupy książki nie są tak atrakcyjne, jak nośniki cyfrowe. Jak
pisałem kilka lat temu: „Nasze nawyki czytelnicze, nawet jeśli wytrzymują próbę czasu
i nadal zdarza nam się czytać drukowaną beletrystykę, podlegają stopniowej modyfikacji, z której często nie zdajemy sobie do końca sprawy. Paradoksalnie, kolejne pokolenia
»digital native« będą w trudniejszej sytuacji, aniżeli ich rodzice i dziadkowie. O ile starsi, którzy nie są »connected«, a jedynie »korzystają z internetu« i potrafią dzisiaj sięgnąć
po pdf-a, e- booka czy audiobooka, to młodsi mogą wykazać się mniejszą tolerancją na
książki, zwłaszcza te drukowane na papierze. Za wyjątkiem sytuacji, gdy sami je drukują
z powodów niemających wiele wspólnego z wygodą, młodzi czytelnicy będą oczekiwać
»cyfry«. Dla nich książka (zwłaszcza drukowana) może być w najlepszym razie stylowym
dodatkiem, jakim bywa czarna płyta winylowa w czasach empetrójki”5.
Wydawać się może, że trend wypierania książek drukowanych przez cyfrowe jest nie
do uniknięcia, skoro korzystanie z biblioteki wiąże się z pewnym wysiłkiem: koniecznością wizyty w bibliotece, zapisami do kolejki, jeśli mowa o poczytnym tytule, terminami zwrotu. W kwestii książek cyfrowych konieczne są jednak pewne kompetencje,
które przynależą częściej osobom młodszym. Są to kompetencje techniczne, jak umiejętność wyszukiwania tytułów w sieci, ich ściągania. Trzeba także dysponować odpowiednim sprzętem jak komputer, smartfon lub czytnik. Obydwa, zazębiające się środowiska
4 Raport Stan czytelnictwa w Polsce 2015, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016, s. 44.
5 Opracowania badań Polskiej Izby Książki znajdują się na witrynie www.pik.org.pl
w zakładce: projekty.
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czytelników książek, napotykają pewne bariery. Czytelników „bibliotecznych” i „cyfrowych” łączy to, że nie muszą wydawać dużo na książki. A więc pozyskiwanie książek
z internetu, w formie pdf-a, e-booków, a także w ramach tzw. obiegu nieoficjalnego, nazywanego również „pirackim”6, ma tę cechę wspólną z pożyczaniem z bibliotek, że nie
pociąga za sobą kosztów lub są one bardzo małe w porównaniu do wydatków na książki
kupowane w księgarniach lub w innych miejscach. W cytowanym raporcie BN z 2016
roku znalazł się bardzo ciekawy wskaźnik intensywności korzystania z danego źródła
książek7. Jak się okazało – użyteczność biblioteki publicznej jako źródła przeczytanych
książek (wskaźnik 1,78) jest wyższa niż zakupu (1,55) i internetu (1,53).Wieloletnie badania
Biblioteki Narodowej dostarczają szerokiego i dobrze ugruntowanego empirycznie kontekstu, pozwalających na prowadzenie analiz wykraczających poza czytelnictwo książek. Dla Instytutu Książki najważniejszym pytaniem jest rola, jaką odgrywają biblioteki
publiczne we wspieraniu rozwoju czytelnictwa książek. Nie będzie zbyt odkrywczym
powiedzenie, że w bibliotece jako najważniejszym tradycyjnym miejscu spotkań czytelniczek i czytelników książek, które może funkcjonować w nowoczesny sposób, bardzo
wiele zależy od bibliotekarzy. Jest to zawód, który uchodzi w Polsce za mocno sfeminizowany i niepodlegający rewolucyjnym zmianom. O ile przewaga liczebna bibliotekarek
nad bibliotekarzami jest niewątpliwa, to ta druga kwestia jest mocno dyskusyjna8, ale
pozostawimy ją na razie bez komentarza.

6 Raport Deloitte, opublikowany w 2017 roku, przedstawia zjawisko „piractwa” również
odnośnie do książki i szacuje straty wydawców i nadawców z tego tytułu.
7 Dysponując informacją o liczbie osób korzystających z danego źródła oraz liczbie książek, które badani pozyskali z tego źródła, i dzieląc drugą wartość przez pierwszą, można
skonstruować szacunkowy wskaźnik, określający intensywność korzystania z danego
źródła, który można traktować również jako informację o jego efektywności, BN 2016,
s. 43–44.
8 https://wydawnictwoclaroscuro.wordpress.com/2014/05/08/bibliotekarz-zawod-marzen.

3.
Wywiady z bibliotekarzami

Czytanie książek i rola biblioteki publicznej – opinie ekspertów

O

mawiając wyniki całego badania, należy najpierw wziąć pod uwagę kontekst
społeczny i cywilizacyjny, w jakim działają biblioteki. Jesteśmy świadkami ekspansji kultury cyfrowej. Wiele instytucji – jeśli nie wszystkie – muszą stawić

temu czoła i znaleźć rozwiązania na miarę naszych czasów. Do tych instytucji należą
również biblioteki publiczne. Zanim sięgniemy do opinii naszych ekspertów, tj. bibliotekarek i bibliotekarzy, z którymi przeprowadziliśmy otwarte wywiady, chciałbym zaryso-

wać możliwie szeroki kontekst dla ich wypowiedzi. Wiele wskazuje na to, że biblioteki
muszą spojrzeć na swoją sytuację z pewnego dystansu i zastanowić się nad scenariuszami przyszłości. Te wydają się układać w trzy podstawowe: dom książki, mediateka lub
miejsce spotkań, do czego wrócimy w podsumowaniu tej części. Wcześniej, chciałbym
odwołać się do analizy, którą miałem okazję przeprowadzić w oparciu o wyniki ogólnopolskiego badania praktyk lekturowych Polskiej Izby Książki.
W oparciu o dane zebrane w tamtym badaniu została przeprowadzona analiza czynnikowa, pozwalająca na wyodrębnienie czynników powiązanych ze wskaźnikami tzw.
„intelektualnej rozrywki” i powstały hasła-etykiety dla statystycznie wyodrębnionych
grup czynnikowych: „kultura wyższa”, „media cyfrowe” i „telewizja”. W związku z tym
zaproponowałem podział na trzy grupy adresatów książek, rozumianych możliwie najszerzej, a więc z uwzględnieniem: e-booków, audiobooków, włączając każdą formę zwartego, dłuższego tekstu o jednolitej formie, opatrzonego stroną tytułową, który wymaga
ciągłości percepcji w przeciwieństwie do np. chatów, smsów, haseł reklamowych czy
wiadomości na telewizyjnym pasku. Definicja książki sprawia specjalistom coraz więcej
kłopotów, choćby z tego powodu, że pojawiła się kategoria, którą określam jako „zabawki książkowe”, skierowane do najmłodszych użytkowników, którzy dzięki nim uczą się
przewracać kartki, rozróżniać kolory, czy poczuć zapachy.
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A więc zaproponowałem podzielenie adresatów książek na trzy grupy: czytelnicy
książek, dla których najważniejsza jest jakość (tekstu), użytkownicy cyfrowych nośników (książek), dla których najważniejsza jest wygoda (czas dostępu do tekstu) i konsumenci nabywcy (książek), dla których najważniejsza jest cena odpowiednia do subiektywnie ocenianej wartości produktu (value for money). Czytelnicy książek są najbliżsi
czynnikowi określonemu w ogólnopolskim badaniu jako „kultura wyższa”. Użytkownicy
nośników cyfrowych – czynnikowi „media cyfrowe”. Z kolei konsumenci-nabywcy są
najbliżsi czynnikowi „telewizja”, o ile pozostaje ona nadal głównym medium finansującym się z masowej reklamy. Przy czym – i ten trend pochłania dzisiaj uwagę marketerów
– profilowana reklama i ekspansja urządzeń mobilnych czynią telewizję coraz bardziej
przestarzałym kanałem dotarcia, który ustępuje miejsca internetowi.
Można przyjąć bez ryzyka, że użytkownicy urządzeń cyfrowych są najszybciej rosnącą
grupą, która może pochłaniać z jednej strony telewidzów, a z drugiej – czytelników. Mając na uwadze ten trend i wyniki rozmów z bibliotekarkami i bibliotekarzami, chcę uwypuklić tezę, sytuującą biblioteki publiczne w tym procesie technologiczno-kulturowym.
Biblioteka publiczna jest po pierwsze miejscem, gdzie spotykają się czytelnicy, zainteresowani zwłaszcza tradycyjną książką drukowaną, ale niewykluczający cyfrowych
nośników książek.
Po drugie – czytelnicy ci wykazują się zainteresowaniem nowościami, co ma
swoje źródło w dużej aktywności walczących o czytelnika wydawców, a z drugiej w łatwym dostępie do informacji, która zachęca do czytania poszukiwanych tytułów. Kampanie reklamowe we wszystkich mediach, wyszukiwarki, blogi i inne ułatwienia zasadniczo zmieniają obie strony „kontraktu bibliotecznego” tj. bibliotekarki i bibliotekarzy
oraz użytkowników bibliotek. Obydwie strony są dobrze zorientowane w nowościach
wydawniczych, co także jest efektem rozwoju internetu. Jak powiedziała jedna z bibliotekarek: „Nowości są najbardziej atrakcyjne, te reklamowane, biblioteka nie istnieje bez
nowości w małych miejscowościach”. Inna wypowiedź: „Jest mało czytelników, którzy
sięgają po stare książki, nawet się ich pozbywają z domów i do nas przynoszą”.
Po trzecie – darmowy dostęp do książek jest kluczowy, albowiem powoduje, że biblioteka jako jedyne bodaj miejsce w przestrzeni publicznej zapewnia wszystkim, bez
wyjątku, możliwość bezpłatnego obcowania z kulturą wyższą. Rozpiętość cen biletów
do teatru, opery, muzeum czy kina w większości przypadków odpowiada rozpiętości cen
książek. Dzięki bibliotekom publicznym zakup książki nie jest konieczny, aby ją przeczytać. Ponadto, jeśli istnieje dobrze wyposażona czytelnia, to warunki do czytania książek
mogą być lepsze niż w domu: „Internet powoduje, że jest konkurencja. Biblioteka jest
miejscem, gdzie spędza się miło czas. Czytelnia nie przypomina czytelni uniwersyteckiej,
tylko ma kanapy, fotele, dobre miejsca do czytania”.
Po czwarte – biblioteki są miejscem spotkań i służą integracji społecznej na poziomie lokalnym. Od innych miejsc relaksu, do których można zaliczyć np. pub czy boisko

· 16 ·

Wywiady z bibliotekarzami

sportowe, różnią się tym, że narzucają pewien poziom, stawiają wymagania, co do jakości tych spotkań. Można powiedzieć, że są punktem styku kultury masowej i kultury
wyższej, nie narzucając punktu widzenia żadnej z nich. „Na spotkaniach z autorami pokazują się ludzie, którzy nie są klientami bibliotek. To jest nowe zjawisko”.
W końcu po piąte – biblioteka najczęściej jest gościnna, zapewniając przestrzeń różnym partnerom, których nie stać na własny lokal, a którzy prowadzą działalność, która
dla społeczności lokalnej ma walor społeczny i kulturalny.
Łatwy dostęp do książek stał się w Polsce faktem, co nie oznacza, że przekłada się na
wzrost ich czytelnictwa, z czego zdają sobie sprawę biblioteki, zabiegające różnymi sposobami o utrzymanie czytelników i pozyskanie nowych. Starają się, aby większość nowości wydawniczych można było wypożyczyć, choć czasami trzeba zapisać się do kolejki, co wymaga cierpliwości. Nowości można szybko kupić w internecie, albo je ściągnąć
odpłatnie lub nielegalnie, ale to z kolei wymaga kompetencji cyfrowych. Nowe książki
można też kupić taniej dzięki promocjom lub przecenom. Duże księgarnie przypominają supermarkety albo stają się ich częścią. Niektóre biblioteki zmieniają się w mediateki. Stawiając pytanie o przyszłość czytania książek, warto wrócić do triady: czytelnik-użytkownik-nabywca. Chodzi o trzy różne podejścia do adresata książki, które
się nie wykluczają, ale okazują się być ważne dla przyszłości bibliotek, które są odpowiedzialne za kultywowanie kultury czytelniczej. Mając na uwadze przede wszystkim
czytelników książek, biblioteki muszą pamiętać o użytkownikach cyfrowych nośników
książek i nabywcach książek.
Tab. 1. Model do dalszej dyskusji w środowisku bibliotekarek i bibliotekarzy

Profil
Potrzeba więzi społ.
Czego szuka?
Czym się kieruje?
Jakie ma nawyki?

Czytelnik książek

Użytkownik nośników
cyfrowych (książek)

Konsument – nabywca
(książek)

Miłośnik książek
Wysoka
Przeżyć
Treść / autor
Stałe

Miłośnik urządzeń
Zróżnicowana
Rozwiązań
Wygoda / efektywność
Stałe / zmienne

Miłośnik zakupów
Zróżnicowana
Okazji
Cena / wartość
Zmienne

Oto przykład w formie komentarza do powyżej tabeli. Powiedzmy, że ktoś szuka podręcznika z zakresu zarządzania marketingowego. Jeśli miałby się zachowywać jak rasowy czytelnik, to z pewnością sprawdziłby na forach internetowych i w innych źródłach,
które podręczniki uchodzą za najlepsze. Przy okazji dowiedziałby się, że w kwestii marketingu sieciowego nie ma pełnej jasności, co do renomy autora, bowiem jest to dziedzina stosunkowo nowa. Gdyby postępował tak jak użytkownik tabletu, lubi bowiem czytać
w pociągu, pewnie sprawdziłby, co i na jakich warunkach jest dostępne w wersji cyfrowej. W obydwu przypadkach, o ile zdarza mu się korzystać z biblioteki, mógłby również
poradzić się bibliotekarki lub bibliotekarza. Niewykluczone, że zasięgnąłby porady także w inny sposób, rozmawiając twarzą w twarz lub za pomocą np. Messengera. Z kolei
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nabywca w hipermarkecie skorzystałby z okazji, aby taki podręcznik kupić, być może nie
zwracając uwagi na autora, ale za to z dużą bonifikatą, robiąc inne zakupy.
„Młodzież mniej czyta, więc coś dla nich trzeba zrobić, ale to jest trudne”. Bibliotekarki
i bibliotekarze muszą konfrontować się z wyzwaniem dotyczącym młodych ludzi, którzy
o ile czytają książki, to głównie lub wyłącznie, aby nie mieć problemów z zaliczeniem.
„Młodzież jest odwiecznym problem, czytelniczo są aktywni dużo mniej, a bardziej przychodzą do Centrum Kultury”. I inna wypowiedź: „Grupą, do której chcemy lepiej dotrzeć
jest młodzież szkolna, końcówka gimnazjum i starsze roczniki”. Jednym z poważnych
skutków pojawienia się internetu jest bezpłatny dostęp do umieszczanych w nim treści,
co młodzi ludzie uważają za ich naturalne prawo9. Zwłaszcza młodzi użytkownicy internetu zadają sobie pytanie, dlaczego mam płacić za pewne teksty, skoro tak wiele ich jest
dostępnych gratis? Jeśli działają zgodnie z prawem, to nie korzystają z pirackich ofert,
tylko szukają substytutów: czyli skrótów, bryków, omówień, co dotyczy zarówno literatury pięknej, jak i książek związanych z nauką lub profesją. W sieci znajdą je znacznie
szybkiej, niż udając się do biblioteki, szkolnej, publicznej czy uczelnianej. Pożyczania
książek jest ważnym wzorcem kulturowym nie tylko w naszym kraju. Książka jest jak
chleb – nie wyrzuca się jej. W przytaczanym tu badaniu Polskiej Izby Książki 84% osób
stwierdziło, że nigdy nie wyrzuciło książki, choć wśród osób deklarujących najwyższe
dochody odsetek ten spada do 77%. Co innego oddawanie innym niepotrzebnych książek, do czego przyznaje się co druga osoba. Także dzielenie się z innymi informacjami
o przeczytanych książkach jest zwyczajem połowy badanych. Im wyższe wykształcenie,
tym postawa taka występuje częściej, co pokazuje, że książka jest ważnym rekwizytem
w naszych codziennych relacjach z innymi. Książka, jak niewiele używanych i konsumowanych przez nas produktów, nadaje się do wielokrotnego użycia. W ten sposób
otwiera nas na kontakty z innymi, z którymi możemy wymieniać i książki, i uwagi na
ich temat. Tej kwestii poświęcamy sporo uwagi w raporcie, podkreślając więziotwórczą
rolę książek i bibliotek. Wymiana książek, ich cyrkulacja, staje się nie tylko ważnym mechanizmem budowania społecznych więzi. Uczy także szacunku do przedmiotów, które
często wyrzucamy zbyt pochopnie. Książkę można uznać za pioniera w dziedzinie 3R
czyli: reduce – reuse – recycle, nadaje się bowiem do ponownego i to wielokrotnego użycia.
A więc zanim to hasło zostało wylansowane, istniała już kulturowo zakorzeniona praktyka przechowywania i pożyczania książek, których się nie wyrzuca na śmietnik.
Biblioteka pozwala na praktykę reuse. Czy kupowanie książek jest konieczne, skoro
ma się w pobliżu dobrą bibliotekę? Z kolei pozbywanie się niepotrzebnych książek, to
ich wymiana (bookcrossing), albo oddawanie do biblioteki, co nieraz bywa dla niej kłopotliwym prezentem. Bibliotekarki i bibliotekarze wspominają w wywiadach, że dostają zbiory, które, niestety, nadają się tylko na makulaturę. Jednak ten zwyczaj świadczy
9

Por. Obywatele ACTA, ECS, Gdańsk 2014.
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o mocnym społecznym zakorzenieniu przekonania, że książka jest wyjątkowo ważnym
dobrem kulturowym.

Rozpoznanie potrzeb
Znajomość społeczności lokalnej, jej potrzeb i nawyków jest wiedzą trudną do przecenienia. Dzięki niej, bibliotekarka lub bibliotekarz umie doradzić lekturę konkretnej
osobie, z którą rozmawia i którą zna. W badaniu opinii czytelników książek zaobserwowaliśmy interesującą zależność, polegającą na tym, że w bibliotekach, które są lepiej
oceniane przez swoich klientów, częściej wskazuje się bibliotekarza jako osobę pomocną
w wyborze lektur. W takich bibliotekach trzykrotnie więcej osób wskazywało na pomoc
bibliotekarza, aniżeli w bibliotekach niżej ocenianych. W zależności od biblioteki różny
był odsetek czytelników, którzy pośród powodów wybierania książek, wskazywali rekomendacje bibliotekarzy (rozpiętość wynosiła do 15 do 5 procent).
Współczesny bibliotekarz ma do dyspozycji cały wachlarz działań marketingowych
i coraz częściej wykorzystuje narzędzia społecznościowe. Planując kampanie informacyjne lub zamawiając książki, powinien nie tylko orientować się w nowościach. Niezbędna okazuje się wiedza o grupach lub segmentach czytelników, które tworzą zbiorowość
klientów biblioteki. W większych ośrodkach miejskich nie sposób poznać każdego użytkownika z osobna. Przychodzi z pomocą „segmentacja”. W wywiadach ze środowiskiem
bibliotekarskim odnotowaliśmy różnie określania grup czytelników. Były wskazywane,
kiedy pytaliśmy bibliotekarki i bibliotekarzy o nowych czytelników albo o tych, którzy są
dobrze rozpoznani. Mogą być określani ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek,
wykształcenie, nawyki i preferencje:
•

„Nowi – dzięki lokalizacji w centrum osiedla”;

•

„Odpływający czytelnicy w wieku 15–18 lat, studenci dzienni nie wracają”;

•

„Nowi czytelnicy to maluchy, także seniorzy, którzy wracają”;

•

„Starsi czytelnicy czytają na różnych urządzeniach, głównie smartfony, ale także
czytniki”;

•

„Pozyskujemy nowych pośród seniorów, także młodszych, jak przychodzi ktoś po
jedną książkę, to zawsze namawiam, aby założył u nas konto”;

•

„Przychodzi więcej mam z małymi dziećmi 2, 3 lata, pufy, stoliki, blisko plac zabaw,
przedszkolne też, ale już przedszkola były”;

•

„Największa grupa czytelników jest w przedziale 22–44 lata, dzieci przybyło, matki
czytają dzieciom”;

•

„Kobiety czytają dużo obyczajówek, także kryminałów. Bardzo duże wzięcie mają
biografie, które zamawiamy w 2–3 egzemplarzach. Audiobooki interesują głównie
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kierowców tirów. Mamy ofertę dla starszych osób niedowidzących. Duże wzięcie
mają przewodniki w czasie wakacji”;
•

„Młodzież przychodzi dużo chętniej (niż dawniej), komputery można udostępniać
na ½ godziny jednej osobie, kolejka zwykle czeka. Starsi mają swoje stowarzyszenia, które bardzo nas wspierają, a ja dbam o to, aby im zawsze towarzyszyła książka”;

•

„Zauważyłam, że młodzi rodzice częściej niż dawniej towarzyszą dzieciom w zabawie i w czytaniu książek. Proponujemy wiele atrakcji, nawet mamy salkę filmową”.

Przyszłość książki – trzy scenariusze
Biblioteka publiczna jako „dom książki” odpowiada scenariuszowi wspierania czytelnictwa książek. Jest to scenariusz wymagający wykonywania misji publicznej przez
taki instytucje jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki czy
Biblioteka Narodowa, zaangażowane w politykę proczytelniczą. Funkcjonuje także rodzaj oddolnego ruchu społecznego, animowanego przez organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne, działające na wiele sposobów na rzecz czytania książek10. Chodzi o propagowanie i promowanie takich wzorów kultury masowej, które odwołują się
do pewnych wartości i stylów życia. Na pewno animatorzy takich polityk, jak Instytut
Książki, muszą wiedzieć, do kogo kierują owe polityki i jakich środków używają. Program Infrastruktura Bibliotek 2016–2020 jest nakierowany na wspieranie czytelnictwa, pomyślane w taki sposób, aby biblioteki publiczne były miejscem „zarażania czytaniem”, które dokonuje się w niewielkich społecznościach lokalnych, sięgających kilku,
kilkunastu tysięcy. Nawyk pożyczania książek dla ich czytania lub słuchania służy także,
nieujętemu w statystykach, tzw. ukrytemu czytelnictwu. Bibliotekarki i bibliotekarze
wspominają w wywiadach, że wydłużają terminy zwrotu książek, wiedząc o tym, że ich
egzemplarze krążą w rodzinie i wśród sąsiadów. Inny, ważniejszy mechanizm, to upowszechnianie i umacnianie nawyku czytania dzieciom, co kultywują biblioteki, wydzielając dla dzieci i ich opiekunów przestrzenie, lub kładąc na nie nacisk przy projektowaniu nowych obiektów. Pożyczaniu książek sprzyjają rosnące ceny powierzchni mieszkań.
Jest to co prawda problem dużych miast, ale można mówić o pewnym trendzie – kiedy
miejsca w domowych bibliotekach jest mało, tym mniej im droższy metr kwadratowy
mieszkania. Drukowane książki zatem emigrują do tańszych pomieszczeń, także do bibliotek publicznych, a nawet do piwnic. Najwięcej książek wyemigruje do świata cyfrowego, a półki z ładnie wydanymi książkami w domach będą coraz krótsze.
10 Zakończony właśnie projekt Katalog Inicjatyw Czytelniczych, realizowany przez Polską Izbę Książki, pozwolił dotrzeć do kilkuset takich inicjatyw.
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Biblioteka publiczna jako mediateka odpowiada scenariuszowi empetrójki i czarnej
płyty winylowej. Jest to scenariusz, w którym książka rozumiana tradycyjnie, ta drukowana na papierze, mająca wartość edytorską, pozostaje historyczną formą książki jako
książki, atrakcyjnej dla wąskiej grupy odbiorców. Tymczasem „nowe książki” tworzone, bo już nie pisane pod kątem odbiorców cyfrowych, przejdą ewolucję, którą możemy
sobie z wolna wyobrazić. Pomocna w tym jest obserwacja zmian, które przechodzi od
lat prasa codzienna. Jeszcze pamiętamy, że pierwsze internetowe serwisy informacyjne, uzupełniające dzienniki drukowane na papierze, były ich kalką, tj. edytorską kopią.
Po upływie ćwierć wieku serwisy te rozwijają się wedle własnej logiki, doprowadzając
do kanibalizacji prasy papierowej. Można sobie wyobrazić, że książki cyfrowe nowego
typu, być może występujące nadal pod nazwą książki, zamienią się w mix składający
się z animacji, plików audio, linków, a także możliwości interaktywnych, które rosną
wraz z postępem techniki, co jest szczególnie dobrze widoczne w obszarze cyfrowych
gier. Nieunikniona digitalizacja wszystkiego spowoduje, że tradycyjne książki w postaci,
którą znamy, czyli cechujące się wyraźną przewagą tekstu w postaci e-booków, pdf-ów
lub zbliżonej, będą dostępne na życzenie w postaci wielkiego archiwum. Jest to kierunek
zmian, który dla bibliotek publicznych oznaczałby bardzo duże wyzwanie, polegające na
zmianie ich funkcji. Odnośnie do tradycyjnych zadań bibliotek wypożyczających książki,
będzie je można porównać do muzeów.
Biblioteka publiczna jako „miejsce spotkań” to scenariusz świata bez książek. Jest
to scenariusz futurystyczny, bliski „czarnej płycie”, lecz bardziej radykalny. Decydujące
dlań znaczenie mają rozwiązania rodem z książki Orwella w wersji 2.0, czyli odpowiadające możliwościom XXI wieku. Ich zapowiedzią są okulary Google. Znaczenie tych
rozwiązań, zmieniających nasze fundamentalne nawyki, warto analizować z punktu
widzenia postępującej marginalizacji tekstu na pewno w roli nośnika informacji, ale
również – emocji. Czynnikiem, który zdaje się decydować o malejącej wartości tekstu
w świecie treści dostępnej na życzenie, jest czas. Nie chodzi o czas astronomiczny, tylko
o czas dostępu użytkownika do użytecznej dla niego treści. Użyteczność tekstu maleje
wszędzie tam, gdzie „szkoda czasu”. Jeśli chcemy być prowadzeni jak najszybciej przez
instrukcję obsługi, to coraz rzadziej sięgamy po jej wersje tekstowe i drukowane, które
są właściwie w zaniku. Znajdziemy coś lepszego na YouTubie. Jeśli ktoś potrzebuje od
zaraz dreszczyku emocji, to wybierze filmowy horror zamiast tzw. kryminału. Podobnie
jak w poprzednim scenariuszu jest to kierunek zmian, który dla bibliotek publicznych
oznaczałby radykalną zmianę, polegającą na tym, że kultura masowa obywa się bez książek, ale wartością trudną do przecenienia jest możliwość życia poza siecią, „w sieci bezpośrednich kontaktów” twarzą w twarz.
Opinie bibliotekarek i bibliotekarzy, uzyskane w trakcie wywiadów otwartych, wskazują na to, że każda biblioteka realizuje nowe funkcje, zwłaszcza te związane z miejscem
spotkań, któremu najczęściej towarzyszą książki w roli głównej lub w tle. „Wiele atrakcji
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w bibliotece, która powinna się nadal tak nazywać, nie lubię »centrum kultury«”. Dotyczy
to zwłaszcza mniejszych miejscowości, które wydają się być najważniejsze w programie
Infrastruktura Bibliotek. „Plusem są nowe przestrzenie, od których dużo zależy,
także lokalizacja, jak ta w Starym Sączu, w centrum i blisko szkół. Każda grupa znajdzie
tu coś dla siebie. Nowoczesna biblioteka, zwłaszcza w małym mieście musi przyciągać
na różne sposoby. Do tego użyczamy naszych wspaniałych przestrzeni stowarzyszeniom”. Dla biblioteki może to stanowić także źródło dochodów: „dajemy salę odpłatnie,
zwłaszcza szkolenia, kupujemy meble, pełnimy rolę domu kultury, organizując nawet
staże dla uczestników szkoleń”.

4.
Wywiady z liderami lokalnej opinii publicznej

W

tej części opracowania krótko omówimy wywiady z osobami, które w każdej
z 25 gmin pełnią rolę opiniotwórczą, stąd nazywamy ich liderami lokalnej
opinii publicznej. Zostało przeprowadzonych 139 wywiadów z: nauczyciela-

mi, pracownikami urzędów gmin, domów kultury, działaczami organizacji pozarządo-

wych, ludźmi lokalnych mediów. Jeśli w tym gronie znaleźli się również bibliotekarze, to
niepełniący funkcji kierowniczych.
Zdecydowana większość – trzy na cztery osoby – uważają, że dostęp do książek dla
mieszkańców gminy uległ zdecydowanej poprawie. Kolejne 13%, że raczej się poprawił.
Tylko co dziesiąta osoba ma inne zdanie (11%).

Ryc. 1. Czy Pani/Pana zdaniem mieszkańcy gminy mają obecnie lepszy dostęp do książek?
(rozmawiamy o perspektywie ostatnich trzech lat)
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W kwestii powodów lepszego dostępu mieszkańców do książek, rozmówcy odnotowują rozwój bibliotek publicznych, zwłaszcza powstanie nowych obiektów. Trzeba pamiętać,
że niektóre z badanych bibliotek są w trakcie budowy lub remontu kapitalnego. Utrudnia to ich codzienne funkcjonowanie i sprawia duży kłopot czytelnikom. Przykładem
takiej sytuacji jest biblioteka główna w Brzegu, która była zamknięta przez cały rok 2017
z powodu remontu w ramach programu Infrastruktura Bibliotek 2016–2020. Także
biblioteka główna w Hażlachu, której budynek był wyłączony z użytkowania w trakcie
naszego badania, a zbiór został przeniesiony do małego pomieszczenia zastępczego.
W grupie 25 bibliotek publicznych, uczestniczących w badaniu, znajduje się 8, które rozpoczynają prace modernizacyjne z terminem ukończenia w 2019 roku. Będzie to
oznaczało swoistą rewolucję dla czytelników i pracowników biblioteki, z którą muszą
liczyć się już dzisiaj.
Liderzy opinii najczęściej wskazują na powiększanie się bibliotecznych księgozbiorów.
Jest to obserwacja, którą podzielają z czytelnikami, którzy za to samo chwalą biblioteki,
z których na co dzień korzystają. Co piąta wywiadowana osoba docenia rolę internetu.
Wywiady miały charakter swobodny, otwarty, więc warte odnotowania są obserwacje,
którymi podzielili się z nami liderzy, mówiąc o powodach lepszego dostępu do książek.
Tab. 2. Powody lepszego dostępu do książek w gminie [w proc.]
Ogólnie, dzięki internetowi dostęp do książek jest generalnie coraz lepszy…
W gminie jest większy księgozbiór…
W gminie mamy nową bibliotekę / nowy punkt biblioteczny / nową czytelnię (dopytujemy, gdzie i jaką?)
Jest więcej miejsca w bibliotece publicznej…
Jest więcej bibliotek szkolnych (dopytujemy o nową szkołę lub o modernizację biblioteki szkolnej)…
Jest fizycznie więcej miejsca…
Można odnotować wpływ lokalnych kiermaszów, wyprzedaży, akcji na rzecz czytania książek (dopytujemy, jakich i gdzie?)…
Inny powód lepszego dostępu do książek…

20
51
26
7
6
4
5
34

Tab. 3. Powody lepszego dostępu do książek w gminie
Lepszy dostęp do książek – własne określenia
Programy, dotacje, dofinansowania, więcej środków finansowych, większy budżet na zakup
książek.
Spotkania autorskie, spotkania literackie.
Godziny otwarcia biblioteki są korzystne, biblioteka ma elastyczne godziny pracy, można wypożyczyć książkę nawet „po godzinach”, przyjazne godziny otwarcia.
Biblioteka miejska zmieniła położenie (jest blisko dwóch szkół, dostępna dla wszystkich, z parkingiem w centrum miasta), dobra lokalizacja.
Konkursy, maratony czytelnicze, akcje, akcja czytelnicza dla uczniów i mieszkańców, zajęcia dla
czytelników.
Remonty bibliotek, biblioteka po kapitalnym remoncie.
Są nowe rozwiązania technologiczne przy wypożyczaniu książek, cyfryzacja, elektroniczny
dostęp do biblioteki.
Lepsza reklama, dzięki portalom społecznościowym można polecać książki; gazetka lokalna
informuje na bieżąco o działalności biblioteki miejskiej.
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Liczba wskazań
10
5
4
4
4
3
3
2

Wywiady z liderami lokalnej opinii publicznej
Rodzice mogą korzystać z biblioteki szkolnej; dostęp do biblioteki publicznej przez szkołę.
Coraz bardziej popularne są nagrody dla dzieci w formie książek i cieszą się dużą popularnością.
Bardziej aktywny udział bibliotekarzy.
Biblioteka została poszerzona o muzeum i obiekty galeryjne, biblioteka publiczna jest w budynku szkoły, więcej osób tym samym może z niej korzystać.
Jest więcej wydawnictw, książek.
Po modernizacji biblioteki lepszy dostęp do książek mają niepełnosprawni.
Pliki PDF za darmo, a to nowości książkowe.
Stoiska w galeriach handlowych.

2
1
1
1
1
1
1
1

Stosunkowo niewielka grupa liderów miała odmienne zdanie (11%) i wskazała następujące powody gorszego dostępu do książek dla mieszkańców gminy zawarte w Tab. 3.
Tab. 4. Powody gorszego dostępu do książek w gminie
Gorszy dostęp do książek – własne określenia
Brak funduszy na otwarcie biblioteki ogólnodostępnej, brak biblioteki publicznej w mojej miejscowości, brak nowej siedziby biblioteki.
Nic się nie zmieniło, jest taka sama liczba bibliotek, jest tak jak było.
Ogólnie, internet wypiera tradycyjne fizyczne kanały dostępu do książek.
Małe zaangażowanie mieszkańców.
Brak poprawy, nic się nie zmienia.
Mieszkańcy muszą dojeżdżać 6 km do biblioteki.
Zamknęła się jedna księgarnia w miejscowości.
Brak stałego etatu w jednej z filii bibliotecznych.
Jest tylko szkolna biblioteka, która działa w określonych godzinach i mieszkańcy nie mają do
niej dostępu.

Liczba wskazań
4
3
2
1
1
1
1
1
1

Warto przypomnieć, że wśród 25 bibliotek jedna czwarta będzie modernizowana
w 2019 roku. Są też takie obiekty, w których zmiany nie były radykalne i dotyczyły wyposażenia, jak np. w Sanoku. Tak duże zróżnicowanie tłumaczy, dlaczego 29% liderów nie
zauważyło zmian w tym obszarze.

Ryc. 2. Czy zauważył(a) P. jakieś zmiany odnośnie do funkcjonowanie biblioteki (lub bibliotek)
w Pani/Pana gminie?
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Duża liczba spontanicznych wypowiedzi na temat zmian została ujęta w osiem kategorii; najczęściej wymienianą zmianą było ożywienie związane z działalnością towarzyszącą wypożyczaniu książek, tj. organizowanie akcji, spotkań i warsztatów. Dla
przykładu – w bibliotece w Starym Sączu w okresie od marca do grudnia 2018 roku zorganizowano 243 spotkania, w których łącznie wzięło udział blisko sześć tysięcy osób.
Drugim wyraźnie dostrzegalnym obszarem zmian są zbiory i nowości, a więc główny
zasób każdej biblioteki. Zwrócono też uwagę na działania promocyjne i marketingowe,
co pokazuje, że komunikacja biblioteki z otoczeniem ulega poprawie.
Tab. 5. Podział tematyczny kategorii zmian

N

Warunki
fizyczne komfort lokalizacja
9

Wyposażenie
7

Witryna
łatwy dostęp
katalog
15

Zbiory
tytuły
nowości
18

„Dom
kultury”

Akcje spotkania warsztaty

7

29

Promocja
marketing
17

Więcej
czytelników
17

Większość liderów lokalnej opinii publicznej miała propozycje lub pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo książek w gminie.
Oto pełna lista propozycji, wśród których dają się wyodrębnić dwa zasadnicze motywy.
Pierwszy z nich to wszelkie akcje, konkursy, wystawy i spotkania z autorami, jak najmniej standardowe pomysły zachęcające do czytania książek. Drugi, to praca z młodzieżą, w tym wspólne akcje bibliotek publicznych i szkolnych, a także szczególna uwaga dla
najmłodszych i czytanie im książek: w domu, w przedszkolu i w bibliotece publicznej.
Tab. 6. Propozycje sposobów zwiększenia czytelnictwa w gminie
Jak zwiększyć czytelnictwo w gminie?
Niższe ceny książek
Konkursy czytelnicze
Organizować konkursy i spotkania czytelnicze z autorami książek
Działania animacyjne
Konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie, spotkania autorskie
Zakup nowych książek
Organizowanie spotkań czytelniczych w Bibliotece
Organizowanie cyklicznych akcji czytelniczych np. „Z książką i prasą”
Poprzez konkursy, akcje czytelnicze, akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
Wieczorki czytelnicze
Wprowadzenie akcji np. Narodowe Czytanie
Spotkania z autorami, dofinansowania na nowości czytelnicze
Dostać fundusze na zakup nowości czytelniczych
Edukacja od najmłodszych lat
Udostępnianie prasy i literatury na regałach w instytucji
Nowo wyremontowana sala katechetyczna, gdzie będą gromadzone książki dla mieszkańców
Codzienne, głośne czytanie
Bardziej nagłaśniane spotkania autorskie
Zakup nowości czytelniczych
Kącik czytelniczy na dworcu
Organizacja konkursów, spotkań z pisarzami, wystaw
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Jak zwiększyć czytelnictwo w gminie?
Organizowanie konkursów i spotkań z ciekawymi ludźmi
Stworzenie kolejnej biblioteki
Uświadamianie rodziców, urozmaicenie czytelnictwa, łączenie z innym elementem np. malowanie, muzyka
Nagradzać w dalszym ciągu dzieci ciekawymi wartościowymi książkami
Akcje czytelnicze, lekcje biblioteczne, praca w systemie „Szukam Książki”
Otwarcie czytelni na starym dworcu
Promocja czytelnictwa poprzez różnego rodzaju akcje, konkursy, bookcrossing, przerwa na czytanie w trakcie lekcji
W ramach współpracy ze szkołą można by było uzupełniać księgozbiór literatury
Większe uaktualnienie bazy
Zakup książek dla przedszkola
Organizacja spotkań autorskich, konkursów
Przystępowanie do różnego rodzaju konkursów
Należałoby wyjść bardziej do starszego czytelnika, dzieci w szkołach są bardziej (częściej) objęte różnymi programami czytelniczymi
Należy bardziej dbać o pedagogizację rodziców, uzmysławiać rodzicom jak istotne jest czytanie
Przydałoby się więcej spotkań autorskich dla różnych odbiorców, szczególnie dla małych dzieci
Życzyłabym sobie, żeby w każdej szkole na etacie był zatrudniony bibliotekarz
Zaangażowanie szkół w działalność i jej kontynuowanie w bibliotece miejskiej, nie tylko podczas konkretnych
konkursów czy akcji
Aktualizacja asortymentu biblioteki – nowe książki oraz nowe wydania
Trzeba uczyć od najmłodszego okresu życiu. Rodzice powinni dużo czytać swoim dzieciom
Polecać innym wartościowe, przeczytane przez siebie lektury
Powinno być więcej imprez typowo czytelniczych
Jeszcze więcej ciekawych, wartościowych pozycji w bibliotekach
Uczestniczenie w projektach (wspierających czytanie)
Powinno być więcej wartościowych pozycji dla młodzieży
Spotkania literackie z ludźmi kultury, sztuki
Należy realizować kolejne projekty i pozyskiwać nowe środki
Zwiększyć liczbę bibliotek
Akcje czytelnicze
Istotne jest, aby w naszej miejscowości powstała biblioteka publiczna. Na dzień dzisiejszy jest tylko szkolna
Zachęcać w dalszym ciągu do czytania poprzez spotkania autorskie
Powstawanie nowych bibliotek
Zapraszamy gości, członków rodziny, żeby czytali dzieciom
Więcej spotkań autorskich, najważniejsza jest jednak rola rodziny w zachęcaniu do czytania.
Zmiana, reforma lektur szkolnych, które niechętnie są czytane przez dzieci
Zajęcia w ferie związane z czytelnictwem dla dzieci
Zmniejszenie cen książek
Prenumerata czasopism, organizowanie poranków poetyckich
Wsparcie finansowe (dla bibliotek)
Wystawy książek, spotkania autorskie, większa reklama książek, plakaty w szkołach
Realizowanie projektów czytelniczych
Codzienne czytanie dzieciom baśni
Dotacje, wsparcie finansowe
Więcej tytułów z literatury pięknej
Zwiększenie ilości godzin w bibliotece
Promocja czytelnictwa w szkołach
Należy wybudować nową bibliotekę
Więcej konkursów, spotkań literackich
Konkursy plastyczne i recytatorskie
Więcej nowości czytelniczych
Zmiana lokalizacji biblioteki
Organizacja kiermaszów, wystaw i programów

·27·

Infrastruktura Bibliotek 2016–2020
Jak zwiększyć czytelnictwo w gminie?
Organizowanie spotkań czytelniczych, spotkań autorskich
Propagowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
Festyn środowiskowy, poświęcony propagowaniu czytelnictwa, występy związane z książką oraz kiermasze
Organizowanie konkursów
Spotkania z autorami
Uczestnictwo w kampaniach czytelniczych
Konkursy motywujące do sięgania po literaturę
Organizacja konkursów, akcji czytelniczych
Akcje szkolne i książki powinny być tańsze
Współpraca ze szkołami
Akcje promocyjne
Ciekawe zajęcia w szkołach
Udział w akcjach czytelniczych
Zaangażować rodziców w czytanie dzieciom

5.
Wywiady z czytelnikami

D

la Instytutu Książki najważniejszy pytaniem jest rola, jaką odgrywają biblioteki
publiczne we wspieraniu rozwoju czytelnictwa książek. Nie będzie zbyt odkrywczym powiedzenie, że w bibliotece jako najważniejszym tradycyjnym miejscu

spotkań czytelniczek i czytelników książek, które może funkcjonować w nowoczesny
sposób, bardzo wiele zależy od bibliotekarzy. Jest to zawód, który uchodzi w Polsce za
mocno sfeminizowany i nie podlegający rewolucyjnym zmianom. O ile przewaga liczebna bibliotekarek nad bibliotekarzami jest niewątpliwa, to ta druga kwestia jest mocno
dyskusyjna11, ale pozostawimy ją na razie bez komentarza. Dla dalszego toku wywodów
i ukierunkowania interpretacji zależności statystycznych warto powiedzieć jeszcze jedno w związku z dobrze opisaną rolę kobiet jako trudnych do zastąpienia animatorek „życia z książką w ręku”. Są obecne na każdym etapie przygody książkowej i nadają główny

kierunek temu obszarowi aktywności czytelniczej: jako matki, babcie, ciotki czytające
małym dzieciom, jako nauczycielki (zwłaszcza polonistki12), a także jako bibliotekarki.

Samodzielne czytanie dzieci i czytanie dzieciom
Nasz wywiad ankietowy z czytelniczką lub czytelnikiem książek rozpoczynało pytanie,
które wymagało cofnięcia się w przeszłość. Wbrew obawom okazało się, że tylko 5%
uczestniczek i uczestników badania miało problem z przypomnieniem sobie, kiedy po
raz pierwszy samodzielnie przeczytali książkę.

11 https://wydawnictwoclaroscuro.wordpress.com/2014/05/08/bibliotekarz-zawod-marzen/
12 Zofia Zasacka, Czytelnictwo dzieci i młodzieży, IBE, Warszawa 2014. Projekt ten obejmował również wywiady z polonistkami.

·29·

Infrastruktura Bibliotek 2016–2020

Ryc. 3. Ile miał(a) P. lat, kiedy po raz pierwszy przeczytał(a) P. samodzielnie książkę?

Blisko połowa respondenów (47%) swoją samodzielną przygodę z książką rozpoczęła
z początkiem nauki szkolnej, czyli w wieku 6 lub 7 lat. Wtedy pojawiają się w otoczeniu
dziecka nauczyciele, co wydatnie przyspiesza umiejętność czytania. Co czwarta osoba
(27%), którą pytaliśmy o tytuł pierwszej samodzielnie przeczytanej książki, choć nie
umiała sobie go przypomnieć, pamiętała, że była to lektura szkolna. Nasze pytanie nie
dotyczyło pierwszej książki, która została w pamięci i zrobiła wrażenie na młodym czytelniku. Pytaliśmy o pierwszą książkę przeczytną bez pomocy innych. Do listy tytułów,
których pierwszą dziesiątkę umieściliśmy w załączniku 2, należy podchodzić z pewną
rezerwą, ale nawet jej pobieżny przegląd pokazuje znaczenie pierwszych lektur szkolnych.

Ryc. 4. Czy pamięta P. tytuł książki, którą przeczytał(a) P. pierwszy raz w życiu samodzielnie?
Jeśli tak, to prosimy o podanie jej tytułu. N=2115

Warto zwrócić uwagę, że co dziesiąta osoba przyznaje, że samodzielne czytanie książki opanowała w wieku 5 lat, czyli przed pójściem do szkoły. Była to zapewne zasługa
rodziny lub przedszkola, a najczęściej obydwu środowisk naraz. Najmłodsi czytelnicy są
szczególnie ważni dla bibliotek publicznych, nie tylko dlatego, że biblioteki mają w ten
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sposób szansę w przyszłości powiększyć grono swoich stałych klientów. Biblioteka publiczna pełni trudną do przeceniania rolę w kształtowaniu zachowań ukierunkowujących młodego człowieka na trwaly nawyk czytania książek. W okresie poprzedzającym
pójście dziecka do szkoły jest kluczowym miejscem, tuż za środowskiem rodzinnym, służącym budowaniu kontaktu z książką i najmłodszymi czytelnikami. Bibliotekarze mogą
to robić na kilka sposobów.
Po pierwsze – jeśli biblioteka publiczna ma odpowiednio przygotowaną przestrzeń dla
spędzania czasu z małymi dziećmi, może zaproponować różne nowe formy aktywności
związanych z książkami, odmienne, aniżeli te praktykowane w domu lub w przedszkolu.
Po drugie – położenie biblioteki ma duże znaczenie, jeśli w bliskiej jej okolicy znajduje
się szkoła, przedszkole, supermarket lub dworzec autobusów dalekobieżnych. Bywa, że
biblioteka usytuowana jest dokładnie w tym samym budynku co przedszkole, jak ma to
miejsc w starym budynku w Kluszkowicach. Może też zostać zlokalizowana w nowym,
wielofunkcyjnym budynku, jak np. w Podegrodziu.
Po trzecie – dostęp czytelników do konkretnych tytułów (jeśli idzie zarówno o dzieci,
jak i ich rodziców i opiekunów) zależy oczywiście od oferty, czyli od tego, co znajduje się
na bibliotecznych półkach. W Polsce wydaje się stosunkowo dużo nowych tytułów13, zatem zainteresowanie lekturą książek najmłodszych czytelników musi uwzględniać zwyczaj „polowania na nowości”, wzmacniany przez kampanie reklamowe i informacyjne.
Po czwarte – atrakcyjność bibioteki w równym stopniu zależy od nowości, co od wychodzenia z inicjatywą przez bibliotekarki i bibliotekarzy. Ich pomysłowości i twórczemu
podejściu zawdzięczamy choćby liczne konkursy z nagrodami dla dzieci w różnym wieku. Jednym z najlepiej sprawdzonych sposobów wyjścia poza mury biblioteki są intensywne kontakty pomiędzy bibliotekarkami i przedszkolankami, służące różnie pomyślanym akcjom na terenie przedszkoli.
Po piąte – ważne znaczenie dla inicjowania kontaktu rodziców i dzieci z bibliotekami
mają programy inicjowane poza bibliotekami, które są szeroko wykorzystywane – także w bibliotekach – do socjalizacji najmłodszych czytelników. Przykładem jest program
„Z książką na start”, zainicjowany w marcu 2016 roku przez Fundację Metropolia Dzieci, początkowo ograniczony do województwa pomorskiego i mazowieckiego. Następnie
włączony do ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki, na początku objął szpitale, gdzie
książeczki rozdawano rodzicom nowo narodzonych dzieci. W trzecim kwartale
2018 roku kampania objęła biblioteki publiczne.
W 2018 roku Instytut Książki stworzył pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, który rozpoczął się
w drugiej połowie września. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki biorącej
13 Ruch wydawniczy wliczbach 2015, por. dane ss. 30–35.
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udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę Pierwsze wiersze dla… oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice. Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka to broszura informacyjna,
przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca,
skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia
kulturalnego. Do pilotażowej akcji zgłosiło się 800 bibliotek. Biorąc pod uwagę zarówno biblioteki główne, jak również ich filie, Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków będzie
można odebrać w około 3 tys. placówek w całej Polsce. Przyjęte zostały wszystkie biblioteki, które się zgłosiły. W ramach pilotażu planowane jest rozdanie 100 tys. Wyprawek
Czytelniczych. Biblioteki oprócz nich otrzymały od Instytutu Książki pakiet materiałów:
plakaty, ulotki, naklejki, Dyplom Małego Czytelnika, materiały promocyjne do publikacji
w internecie.
Właśnie ten temat, czyli czytanie dzieciom uznaliśmy za jeden z wiodących w badaniu Instytutu Książki. Można powiedzieć, że jeśli osoby czytające książki, nie będą czytać dzieciom, to naturalny łańcuch czytelniczy zostanie przerwany. Kwestii tej poświęcamy więcej miejsca w drugiej części tego raportu.
W ankiecie czytelniczej Instytutu Książki zostało więc zadane pytanie, o czytanie
dzieciom. Stosunkowo dawno, bo w 2001 roku temat ten został zainicjowany w badaniach opinii przez CBOS, ale pytanie o czytanie książek dzieciom zadano wyłącznie tym
rodzicom, którzy mieli małe, nie umiejące jeszcze czytać dzieci.
W badaniu Instytutu Książki przyjęliśmy inne założenie, a mianowicie, że każdy może
czytać dzieciom, nie tylko swoim i nie tylko jako rodzic. Stąd wszystkim badanym zadaliśmy pytanie o to, czy czytają dzieciom i jakie relacje z nimi ich wiążą.

Ryc. 5. Czy czasami zdarza się P. czytać dzieciom? N=2077
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Wśród uczestniczek i uczestników badania znalazła się nieco ponad ¼ osób (27%), które nie czytają dzieciom. Zdecydowana większość uczestników badania wymieniła jednak różne grupy młodych słuchaczy, czasami wskazując więcej niż jeden rodzaj słuchaczy. A więc są osoby, które czytają swoim dzieciom, wnukom lub rodzeństwu, również
takie, które czytają książki dzieciom, z którymi nie łączy ich pokrewieństwo.

Ryc. 6. Komu P. czytał(a)? Kim byli słuchacze?

Zwyczaj czytania książek dzieciom sięga więc znacznie szerzej i wykracza poza krąg
własnych dzieci, którym czyta 59% czytelniczek i czytelników. Do czytania wnuczkom
lub wnukom przyznaje się co czwarta osoba. Zwraca uwagę fakt, że starsze rodzeństwo
lub kuzynostwo czyta młodszemu (25%), a także, że co czwarta osoba czytała dzieciom,
z którymi nie miała pokrewieństwa. Kwestiom tym przyjrzymy się bliżej w końcowym
raporcie, albowiem głębsza analiza musi uwzględniać kwestię wieku.
Uważamy za godne uwagi, że czytanie dzieciom praktykuje zdecydowana większość badanych (73%), a zwłaszcza to, że co czwarta badana osoba (23%) czyta dzieciom codziennie lub prawie codziennie. Ten łańcuch czytelniczy zaczyna się w domu, ale decydującym czynnikiem dla
praktyk lekturowych dorosłego człowieka będą zachęty i ułatwienia ulokowane poza środowiskiem rodzinnym, co pozostaje pierwszorzędnym zadaniem bibliotek i przedszkoli.

Książka jako wybór
Sięgając do innego obszaru naszego badania (i do innego środowiska), warto stwierdzić, że indywidualne wywiady z bibliotekarzami i liderami lokalnej opinii publicznej
– których przeprowadzono blisko 150 – nie wskazują na kryzys czytelnictwa książek. Co
prawda bibliotekarze muszą włożyć sporo pracy w utrzymanie aktualnego poziomu zainteresowania książką, ale ich praca nie idzie na marne. Zdarzają się również przypadki, gdy wśród badanych bibliotek były takie, gdzie bibliotekarzom udało się poprawić
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czytelnictwo książek wśród mieszkańców gminy. Aby to osiągnąć, bibliotekarze mają do
dyspozycji dwie możliwości:
Pierwszy to przekształcanie tradycyjnych biblioteki w nowoczesne centra kultury i –
mówiąc językiem ks. Józefa Tischnera – miejsca spotkań. Jest to funkcja bibliotek, która zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w gminach wiejskich oraz w średnich i mniejszych
miastach. Takie omnipotentne biblioteki stają się aktywnymi ośrodkami kultury, wykraczając daleko poza tradycyjne funkcje wypożyczalni i czytelni. Bibliotekarki i bibliotekarze muszą dobrze rozeznać potrzeby różnych grup wśród mieszkańców gminy, aby stać
się rzeczywistym, a nie fasadowym ośrodkiem życia społecznego. Wówczas animują te
jego obszary, które są ważne dla społeczności lokalnej.
Drugi kierunek aktywności to po prostu dobre książki, a więc tytuły, które biblioteki publiczne są w stanie zaoferować szerokiej publiczności. Tu również bibliotekarki i bibliotekarze muszą bazować na swojej wiedzy o społeczności lokalnej, tym razem zawężonej do
preferencji czytelniczych. Do tego muszą dobrze się orientować co do rynku, czyli mieć rozeznanie oferty wydawniczej, zwracając szczególną uwagę na chodliwe nowości. Czytelnicy
cenią sobie zwłaszcza szybki do nich dostęp, co oznacza, że biblioteka konkuruje niemal
z internetowymi witrynami wydawców, gdzie można zamówić tytuł, którego dostawa będzie trwała 40 sekund w przypadku e-booka lub 40 godzin w przypadku książki drukowanej
i dostarczonej do domu przez kuriera. Oferta w kategorii „nowości” stała się dla wielu klientów bibliotek publicznych synonimem sprawności i „nowoczesności” „ich biblioteki”.
Wspomniane wywiady indywidualne z bibliotekarzami, zrealizowane w pierwszym
etapie naszego badania, pokazały, że dokonuje się w ostatnich latach zmiana preferencji czytelniczych i rośnie popyt na określone rodzaje literatury. Zwracano uwagę przede
wszystkim na rosnące zainteresowanie polską literaturą współczesną, która z jednej
strony ma charakter obyczajowy, a z drugiej chętnie operuje albo językiem kryminałów
i horrorów, albo językiem romansów. Bądź jednym i drugim naraz. Powszechnie znane
jest zainteresowanie tytułami fantasy, tak chętnie czytanymi przez młodzież. Bibliotekarze odnotowali ponadto popyt na książki historyczne, w tym zwłaszcza biografie.
Opinie ankietowanych czytelniczek i czytelników potwierdzają obserwacje uzyskane
przez nas od bibliotekarzy, jak również są zbieżne z twardymi danymi z rynku książki.
Oto najczęściej poszukiwane książki to kryminały lub horrory i powieści obyczajowe
z wątkiem romansowym. Te dwa gatunki się przenikają, co zauważyli polscy współcześni pisarze, zdobywający sobie coraz szerszy krąg wiernych czytelniczek i czytelników.
Na drugim krańcu upodobań czytelniczych znajduje się potrzeba faktów i wiarygodnych
informacji, na co próbują zareagować autorzy biografii, książek historycznych i aktualnych analiz i reportaży w duchu Ryszarda Kapuścińskiego14. Te dwa, do pewnego stopnia
14 Generalnie bardzo trudno znaleźć definicję dla „literatury”. Moja propozycja sprzed
kilku lat, kiedy zostało zrealizowane badanie w 2013 roku, była następująca: „Nasze badanie wykazało, że utrzymująca się wysoka ranga książki w Polsce pozostaje niepodwa-
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konkurencyjne oczekiwania co do książek, potwierdzają kolejne dane z naszego tegorocznego badania:
Tab. 7. Jakiego rodzaju książki ( jakie gatunki) najbardziej lubi P. czytać?
Odpowiedź
Literatura typu fantasy, baśnie
Literatura typu science fiction
Kryminały lub horrory
Literatura przygodowa
Klasyczna literatura piękna (uznanych nieżyjących autorów)
Literatura piękna współczesna (powieści żyjących uznanych pisarzy)
Poezja
Romans lub powieść obyczajowa
Aktualna literatura faktu, reportaże, analizy
Poradniki, przewodniki, podręczniki
Popularyzacja nauki
Humanistyka: teologia, religia, filozofia, nauki społeczne, psychologia
Książki ściśle naukowe
Książki historyczne, dzienniki, biografie

[proc.]
24
13
43
35
22
26
9
45
22
20
8
11
6
34

Liczba
503
267
912
734
455
552
199
935
472
416
176
230
125
706

N=2099

Rodzaje książek, które się wybiera do czytania, pozwalają oczywiście wnioskować
o zainteresowaniach czytelnika. Z kolei „własne zainteresowania” mogą się zmieniać,
na co ma wpływ wiele czynników, jak choćby pora roku. Łatwo zgadnąć, kiedy czyta się
chętniej przewodniki, czemu sprzyja czas wakacji, a kiedy czyta się więcej literatury,
która pozwala niektórym osobom przetrwać jesienne słoty i zimowe wieczory.
Kategoria książek określana jako użytkowa lub non-fiction, do której zaliczylibyśmy
poradniki, przewodniki czy literaturę faktu, miała podobny odsetek wskazań w innym
badaniu, które obejmowało wyłącznie użytkowników internetu, zrealizowanego przez
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) w formie panelu15. Można więc powiedzieć, że
przynajmniej pewne kategorie książek budzą podobne zainteresowanie niezależnie od
środowiska czytelniczego. Oczywiście ta kwestia wymaga bardziej szczegółowego zbadania.
Na nasze zainteresowania książkami mają wpływ opinie innych ludzi czytających
książki. Najbardziej opiniotwórcze kręgi dla czytelniczych wyborów to polecenia
żalna – zarejestrowaliśmy przeważającą w Polsce opinię, że czytanie książek jest najbardziej wartościowym sposobem spędzania czasu. Z perspektywy miłośnika książek
można przyjąć, że dobra literatura to slow food, a cała reszta to fast food. Określenie miłośnik książek nie jest wszakże odległe smakoszowi. Czytanie okazuje się szczególnym
rodzajem konsumowania i czasami mówimy o «pochłanianiu książek«”.
15 W pierwszym pomiarze odsetek ten wynosił 28% (grudzień 2013), a w drugim 17% (marzec 2014). Co ważne, badana grupa najczęściej pozyskiwała książki z bibliotek. W pierwszym pomiarze było to 25%, a w drugim 33%. Raport z badania cawi. Panel internetowy
(dwie fale), OPI, Warszawa 2014, s. 14 i s.18.
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znajomych lub rodziny, które bierze pod uwagę połowa czytelniczek i czytelników. Do
tego można brać pod uwagę rekomendacje bibliotekarza (29%) i/albo recenzje innych
czytelników książek (26%).

Ryc. 7. Czym się P. kieruje, wybierając dla siebie książki?

Pewnym zaskoczeniem może być informacja, że ponad 1/3 respondentów (37%) przyznała, że ich potrzeby, gusty i nawyki czytelnicze zmieniły się w ostatnich latach. Obserwacja analityków z Biblioteki Narodowej, mówiąca, że „wybory lekturowe (badanych)
cechuje niewielka zmienność16” została potwierdzona w tym sensie, że faktycznie większość uczestników naszego badania zadeklarowała, że nie zmieniła swoich gustów czytelniczych w ostatnich latach. Warto jednak zwrócić baczną uwagę na znaczącą mniejszość czytelniczek i czytelników. Dla bibliotekarza jest istotne, że 1/3 czytelników
stwierdziła, że mają inne potrzeby, gusty i nawyki książkowe, aniżeli kilka lat wcześniej.

Ryc. 8. Czy P. potrzeby, gusty lub nawyki jako czytelnika zmieniły się w ciągu ostatnich trzech lat?

16 BN 2016, s. 4.
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Gdy w grę wchodzi zmiana upodobań, może dotyczyć to bardzo różnych kwestii: z jednej strony kręgu lektur, który może się radykalnie zmienić po opuszczeniu domu rodzinnego i szkoły. Z drugiej strony możliwości, jakie daje kultura cyfrowa, odciskająca swoje
piętno także na praktykach lekturowych. Nie można wykluczyć, że chodzi zwłaszcza
o ten drugi czynnik, skoro w interesującej nas grupie blisko co trzecia osoba sięga po
e-booki, a co piąta po audiobooki.

Ryc. 10. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
słuchał(a) P. również audiobooków?

Ryc. 9. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
czytał(a) P. również książki w wersji
elektronicznej?

Wydawać się może, że środowisko czytelnicze, które obejmuje nasze badanie, jest
związane raczej z książką drukowaną, papierową; w tym sensie nie należy oczekiwać, że
odsetek użytkowników ebooków i audiobooków będzie wysoki. Wśród badaczy praktyk
lekturowych pojawiają się opinie, mówiące, że „dwa współegzystujące ze sobą wzorce
czytania: »czytanie na elektronicznym ekranie« i »czytanie na papierze« to dwa bardzo
odmienne światy, związane z odmiennymi wzorcami konsumpcji”17.

Czytanie książek i jego więziotwórcze skutki
Grupa czytelników, którą się interesujemy, lokuje się grubo powyżej słabej przeciętnej
ogólnopolskiej miary czytelnictwa. Niemal wszyscy czytają co najmniej 1 książkę miesięcznie, a rekordziści, którzy stanowią 5%, przyznają się do co najmniej 100 książek
rocznie, co oznacza, że czytają średnio dwie książki na tydzień.

17 Jarosław Kowalski, Od papieru do LCD. Wnioski zwywiadów etnograficznych, OPI i Polska
Izba Książki, Warszawa 2014, s. 24.

· 37 ·

Infrastruktura Bibliotek 2016–2020

Ryc. 11. Ile książek drukowanych na papierze przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Wydaje się, że dla osób czytających tak dużo, książki są ważną częścią ich życia. Także,
a może przed wszystkim w takim znaczeniu, że dają wytchnienie, relaks. Jak powiedział
Raymond Chandler o czytaniu książek dla przyjemności: „Wszyscy ludzie muszą od czasu do czasu uciekać od morderczego rytmu własnych myśli”18. Najczęstszym powodem
czytania, pojawiającym się w wielu badaniach, jest książka jako forma ucieczki do zgiełku tego świata.
Dwie na trzy osoby przyznają, że czytanie książek miało – i zapewne nadal ma – wpływ
na ich życie. 22% uczestników badania traktuje książki inaczej i nie przyznaje im ważnego miejsca w swoim życiu.

Ryc. 12. Czy czytanie książek miało znaczący wpływ na P. życie?

Z socjologicznego punktu widzenia budowanie więzi społecznych wokół lektur książkowych jest trudnym do przecenienia skutkiem ich czytania. Pełnią rolę więziotwórczą,
18 Raymond Chandler, Mówi Chandler, Warszawa, Czytelnik 1983, s. 328.
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która jest trudna do przecenienia, jeśli widzimy, w jakim kierunku postępuje anonimizacja życia społecznego, do której przyczynia się także, choć nie jedynie, internet.
Generowanie więzi społecznych zawdzięczamy właśnie rozmowom o książkach.
Z tego powodu biblioteka pełni trudne do przecenienia funkcje, do których będziemy
wracać w różnych punktach analizy. Uważamy to za bardzo ważny aspekt interesującej
nas problematyki. A więc w tym znaczeniu rola bibliotek publicznych, może rzadziej
dostrzegana, jest bardzo duża. To one zasilają kapitał społeczny, tak w małych osadach,
jak i w dużych metropoliach. Z bibliotekarzami się rozmawia o książkach, choć najczęściej takie rozmowy odbywają się w kręgach przyjacielskich i rodzinnych.

Ryc. 13. Czy zdarza się P. z kimś rozmawiać o przeczytanej książce?

Właśnie więziotwórczą rolę książek potwierdza kolejne pytanie – o partnerów do rozmów o książkach. Najczęściej są nimi bliscy znajomi, przyjaciele (70%), wskazywani częściej niż członkowie rodziny (60%). Krąg znajomych z pracy (34%) okazuje się również
istotny. Bibliotekarze mogą odczuwać satysfakcję ze swojej pracy, albowiem są niemal
równie często wymieniani (27%), jak znajomi z pracy. Co czwarta osoba wskazuje ich
jako partnerów do rozmowy o książkach.
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Ryc. 14. Z kim zdarza się P. najczęściej rozmawiać o przeczytanej książce?

Warto w tym kontekście przypomnieć, o czym już była mowa, że badane przez nas środowisko czytelnicze wyróżnia bibliotekarzy jako osoby, z których rekomendacji korzysta
chętnie (29%). Wskazuje ich częściej niż inne źródła, tj. profesjonalne recenzje publikowane w mediach (26%) lub recenzje czytelników (13%). Z bibliotekarzami się po prostu
rozmawia, a z czytelnikami wystarczy czasami poczatować.
Biblioteki publiczne są miejscami spotkań czytelników z różnych środowisk, których
łączą dwie rzeczy: książki i miejsce zamieszkania. Społeczność lokalna ma swoją przestrzeń, do której prowadzą otwarte drzwi. Jedna z bibliotekarek opowiedziała znamienną
historię. Otóż warsztaty rodzinne, przygotowane przez szkołę z inicjatywy nauczycielek,
postanowiono ulokować w bibliotece. Okazuje się, że powodem wcale nie było to, że potrzebna była taka a taka sala z wyposażeniem. Nauczycielki zdecydowały, że biblioteka
jest miejscem, które lepiej zachęci do przyjścia na warsztat niż szkoła.
Nasze badanie ukierunkowane jest na biblioteki publiczne, które poddaliśmy ocenie
czytelników. Oceniane biblioteki są bardzo różne, do tego stopnia, że trudno porównać
bibliotekę w gminie, zamieszkałej przez jeden tysiąc osób, z gminą, gdzie zbudowano od
podstaw nową bibliotekę i dwie jej filie. Ponadto w naszej próbce, która objęła 25 gmin
znalazły się najbardziej kontrastowe przypadki z punktu widzenia wydatkowania środków z Narodowego Programu Rozwoju Bibliotek, gdzie rozpiętość finansowania
z tego źródła wynosiła od 200.000 zł do 2.000.000 zł.
Z danych statystycznych, które zostaną poniżej zaprezentowane – przedstawiających
uśrednione miary oceny bibliotek – wynika ich bardzo wysoka ocena, pomimo, że część
z tych przestrzeni bibliotecznych ma dopiero przed sobą proces modernizacji. Nie przeszkadza to – jak w przypadku np. biblioteki publicznej w Jarocinie – uzyskać wysokie
oceny ze strony użytkowników, co dowodzi, że zrobiono tam wszystko co trzeba, aby
czytelnicy byli zadowoleni ze zbiorów, obsługi, a nawet warunków lokalowych, które
w niedalekiej przyszłości ulegną poprawie.
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Ocena bibliotek publicznych przez czytelników

Statystyczne, krótkie podsumowanie opinii o bibliotekach, nie zastąpi analiz case by case,
które będą przedstawione w raporcie końcowym. Opinie o bibliotekach, które weźmiemy
tu pod uwagę, pochodzą od 85% uczestników badania, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystali z bibliotek publicznych w swoich gminach, przy czym blisko 2/3 tej grupy robiła to nader często, skoro deklarują, że większość książek przeczytanych przez
nich w tym czasie pochodziła właśnie z tego źródła.

Ryc. 15. Z jakiego źródła pochodziła większość książek, które przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?

Do analizy opinii o bibliotekach publicznych włączyliśmy również niewielką liczbę
wypowiedzi ze strony tych osób, które nie korzystały z bibliotek w ciągu ostatniego roku,
ale zdecydowały się przedstawić swoją opinię (2%). Być może byli niegdyś klientami biblioteki publicznej. Na marginesie warto zauważyć, że istnieje grupa, która odwiedza
biblioteki i nie korzysta z ich głównych funkcji związanych z książkami. Jej wyodrębnienie nastąpi w kolejnych badaniach w 2019 i 2020 roku, w związku z tym, że pewna część
bibliotek publicznych ewoluuje w kierunku wielofunkcyjnych centrów kulturalnych,
przyciągających również osoby, które książek nie czytają. Ta grupa pojawiła się również
w naszym badaniu i zwracają na nią uwagę badacze z Biblioteki Narodowej.
Zdecydowana większość opinii badanych osób, która jest źródłem opinii o bibliotekach, to przede wszystkim osoby, które długo korzystają ze swojej biblioteki publicznej.
W naszej próbie znalazło się aż 72% czytelników, których staż biblioteczny wynosi co
najmniej 5 lat.
Dane demograficzne zebrane w naszym badaniu, pokazują, że biblioteki publiczne obsługują wszystkie kategorie wiekowe i statusowe, a więc nie noszą znamion ekskluzywności w sensie wykluczania jakichś grup społecznych. Jest to wielka zaleta tej instytucji
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kultury, będącej jak mało która otwartą dla wszystkich. Trudno znaleźć inną instytucję
finansowaną ze środków publicznych, którą można z nimi porównać pod względem zasięgu i znaczenia dla rozwijania i podtrzymywania kultury narodowej i postaw obywatelskich.

Ryc. 16. Od jak dawna korzysta P. z tej biblioteki?

Zdecydowana większość, blisko ¾ gości bibliotek publicznych, to stali klienci. Ich intensywność kontaktów z biblioteką jest różna. 29% wypożycza od jednej książki miesięcznie do kilku rocznie. Kolejne 22% pożycza od dwóch do czterech książek miesięcznie, ale największy odsetek (28%) pożycza miesięcznie co najmniej 5 książek. Jest to
wartość modalna w tym zbiorze.

Ryc. 17. Ile książek wypożycza P. średnio w tej bibliotece?
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Praca bibliotekarzy przynosi skutki, skoro najliczniejszą kategorią (37%) są ci czytelnicy, którzy twierdzą, że obecnie pożyczają więcej książek niż dawniej, gdy 16% przyznaje,
że pożycza mniej książek. Co trzecia osoba (32%) pożycza tyle samo książek, co dawniej.
Inne dane, prezentowane dalej, wskazują na to, że w wielu obszarach funkcjonowanie
bibliotek i jakość księgozbiorów znacznie się poprawiły.

Ryc. 18. Czy w tej bibliotece wypożycza P. więcej, mniej czy też tyle samo książek co dawniej?

Wskaźniki oceny biblioteki publicznej
Wiodącym tematem badania realizowanego przez Instytut Książki jest ewaluacja skutków ministerialnych programów wspierających finansowo modernizację bibliotek, które
przeprowadzane są w gminach wiejskich i miejskich, których zaludnienie nie przekracza 50 tysięcy mieszkańców.
Skoro będziemy odwoływać się do opinii czytelników, warto poprzedzić je kilkoma
uwagami pozwalającymi spojrzeć w obiektywny sposób na funkcjonowanie bibliotek
w Polsce, w oparciu o dane zgromadzone dla roku 2016.
1.

Systematyczny wzrost zakupów nowych książek. Wskaźnik „zakup książek na
100 mieszkańców” w okresie 2013–2016 z każdym rokiem był wyższy: utrzymujący
się wysoki wskaźnik zasobności księgozbiorowej (wyższy niż standardy IFLA) jest
wynikiem zarówno wzrostu nakładów na zakup nowości wydawniczych do bibliotek, jak i wzrostu wskaźnika zakupu nowości wydawniczych. Nie wszystkie biblioteki prowadzą systematycznie selekcję zbiorów, co jest naturalnym działaniem
kształtującym zbiory, nawet ze względu na zaczytanie i zniszczenie książek, przez
co stają się magazynami zasobów przestarzałych w treści i formie. Wprawdzie
w 2016 r. wskaźnik ubytków (13,2 wol. na 100 mieszkańców) był wyższy niż wskaźnik zakupu (8,8 wol. na 100 mieszkańców), to jednak udział w zbiorach książkowych pozycji zakupionych w 2016 r. wynosił 2,7%.
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2. Tak zwana „komputeryzacja” postępowała w szybkim tempie, aczkolwiek nie
przyniosła jeszcze optymalnych efektów.
3. Mimo zaawansowania prac związanych z wyposażaniem bibliotek publicznych
w komputery zbyt wolno postępuje proces wykorzystywania ich w codziennej pracy i wprowadzania usług bibliotecznych opartych na nowych technologiach. Prace
te najczęściej wiążą się z obsługą czytelników. W 2016 r. 89% placówek oferowało czytelnikom korzystanie z komputerów podłączonych do internetu (w 2015 r. –
88,1%), 75,3% bibliotek i filii bibliotecznych funkcjonujących w 2016 r. i 79,4% użytkujących komputery wykorzystywało biblioteczne programy komputerowe (w 2015 r.
odpowiednio: 71,3%; 76,1%), 63,1% (w 2015 r. – 57,9%) – katalog online. Najczęściej
dostępną e-usługą związaną z obsługą konta użytkownika jest możliwość zdalnej
rezerwacji materiałów bibliotecznych (dostępna w 32,6% bibliotek publicznych i filii bibliotecznych).
4. Biblioteki publiczne coraz częściej korzystały z internetowych narzędzi promocji nowej generacji, jak media społecznościowe i blogi.
5. Biblioteki promowały swoją działalność na portalach społecznościowych (36,8%
była obecna na portalach społecznościowych, 13,8% oferowała blogi biblioteczne
i kanał RSS – wiadomości, ogłoszenia, wydarzenia w bibliotece).
6. Godziny otwarcia bibliotek publicznych były zróżnicowane i zwykle dostosowane do potrzeb mieszkańców i możliwości kadrowych. Statystycznie biblioteka publiczna była dostępna dla czytelników średnio 4,6 dnia w ciągu „zwykłego” tygodnia pracy, a przeciętna liczba godzin otwarcia to 32,5 godziny tygodniowo, z tego
po godzinie 16 blisko 5,8 godz.
7. Wzrosła przeciętna powierzchnia biblioteki, przy dużym jej zróżnicowaniu
w układzie miasto-wieś. Pomimo zmniejszenia liczby placówek w 2016 r. zwiększyła się ich powierzchnia użytkowa ogółem (z 1 080 540 m2 w 2015 r. do 1 104 661
m2 w 2016 r.), co wskazuje na: modernizację lokali bibliotecznych, prowadzenie remontów, rozbudowę lub budowę nowych przestronniejszych obiektów. W 2016 r.
placówka biblioteczna przeciętnie dysponowała pomieszczeniami o powierzchni
138,4 m2 (w 2015 r. – 134,2 m2), jednak środowiskowe różnice w potencjale bibliotek
były nadal znaczące. Przeciętna wielkość placówki bibliotecznej funkcjonującej na
wsi –75,5 m2 (w 2015 r. – 73,7 m2) była mniejsza od powierzchni, którą dysponowały
przeciętne filie biblioteczne – 80,0 m2 (78,8 m2). Najlepszą sytuację pod względem
powierzchni lokalowej mają biblioteki miejskie (przeciętnie – 487,9 m2, w 2015 –
472,2 m2).
8. Ustabilizowane zasoby kadrowe o wysokich kwalifikacjach. W 2016 r. w bibliotekach publicznych zatrudnionych było 23 593 osób (w 2015 r. – 23 594), w tym
w działalności podstawowej 18 337 osób (w 2015 r. – 18 278 osób, wzrost o 59%). Odsetek pracowników działalności podstawowej z przygotowaniem bibliotekarskim

·44·

Wywiady z czytelnikami

w 2016 r. – 69,0% (w 2015 r. – 69,9%). Odsetek pracowników działalności podstawowej z wykształceniem wyższym bibliotekarskim w 2016 r. – 43,9% (w 2015 r. –
43,7%) (…) Zatrudnienie w bibliotekach publicznych utrzymuje się na zbliżonym
poziomie. Przeciętnie biblioteka publiczna w 2016 r. dysponowała 2,06 etatami pracowników działalności podstawowej (biblioteka – 4,03, filia – 1,10). Korzystniejszą
sytuację miały biblioteki w miastach (odpowiednio: 4,15; 7,79; 2,07) niż na wsi (0,96;
1,68; 0,64).
9. Niewielki spadek ogólnej liczby użytkowników bibliotek połączony z niewielkim wzrostem intensywności odwiedzin biblioteki. Liczba użytkowników bibliotek (łącznie z czytelnikami) – 7 596 616 (mniej o 149 948 osób, tj. 1,9%). Odwiedziny w bibliotekach publicznych – 74 960 250 (mniej o 967 242, tj. 1,3%). Przeciętnie
1 użytkownik odwiedził bibliotekę publiczną 9,9 razy (w 2015 – 9,8 razy). Liczba
czytelników zarejestrowanych w 2016 r. – 6 096 339 (w 2015 r. – 6 232 907, mniej
o 136 568 osób, tj. 2,2%). Procent populacji objęty usługami bibliotek (wskaźnik: liczba czytelników na 100 mieszkańców) – 15,9 (w 2016 r. – 16,2).
10. Zmiany w strukturze demograficznej użytkowników bibliotek publicznych.
Utrzymuje się obserwowana od wielu lat tendencja zmniejszania się grupy czytelników do 24 roku życia. W 2016 r. stanowili oni 44,0% czytelników zarejestrowanych
w bibliotekach publicznych (w 2015 r. – 45,8%), zaś w grupie 6–12 lat odnotowano
niewielki wzrost. Rośnie także udział w populacji czytelników osób w pozostałych
kategoriach wieku (25–44 lat, 45–60 i pow. 60 lat). Najliczniej rejestrowane są osoby w wieku 25–44 lat (stanowią one 28,2% wszystkich czytelników). (…) Wzrost
udziału czytelników w populacji mieszkańców odnotowano tylko w przypadku
dwóch grup (osób w wieku 45–60 i pow. 60 lat), odpowiednio: z 11,6% do 11,9% oraz
8,5% do 8,8%19.
Tytułem wstępu do szczegółowej analizy ewaluacyjnej posłużę się prostymi wskaźnikami, które pokazują moce i słabsze strony bibliotek publicznych, tak jak to widzą ich
klienci – czytelnicy książek. Trzeba zaznaczyć, że oceny bibliotek publicznych, pomimo
bardzo różnego poziomu ich rozwoju, okazały się bardzo pozytywne, co tylko potwierdza, że rola bibliotek jest doceniana w społecznościach lokalnych. Na tę dobrą ocenę
w każdym przypadku składa się bardzo wysoka ocena kultury obsługi i kompetencji bibliotekarek i bibliotekarzy.
Za słabe punkty niektórych bibliotek – pamiętajmy, że operujemy tu miarami średnimi – mogą uchodzić dobrze znane kwestie, takie jak np. wyrażana niezmiennie przez
czytelników potrzeba nowych tytułów. Mniej oczywistym problemem są wymagające
poprawy katalogi.
19 Wszystkie dane liczbowe cytowane w punktach od 1 do 8 pochodzą z raportu: Barbara
Budyńska, Małgorzata Jezierska, Biblioteki wPolsce w2016 roku, por. ss. 6–16.
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Z kolei dostosowanie przestrzeni bibliotecznych do potrzeb najmłodszych czytelników,
a zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami, wymaga nieraz poważnych zmian i dużych
nakładów inwestycyjnych. Często biblioteki publiczne ulokowane są w starych budynkach, a niektóre z nich znajdują się pod opieką konserwatora zabytków, co nie ułatwia
wprowadzania poważnych zmian technicznych.
Tab. 8. Syntetyczne wskaźniki oceny bibliotek publicznych przez użytkowników
Wymiary oceny

Kultura obsługi
Kompetencja
Liczebność księgozbioru
Stan fizyczny książek
Godziny otwarcia biblioteki
Różnorodność księgozbioru
Wyposażenie techniczne
Organizacja przestrzeni
Estetyka wnętrza
Nowości
Katalog
Udogodnienia dla młodszych użytkowników
Udogodnienia dla użytkowników z niepełnosprawnościami

Opinie inne niż
pozytywne
[proc.]
1
2
4
8
9
10
10
10
10
14
14
17
24

Zmiany ocenione na plus
[proc.]
73
72
80
65
60
84
73
74
74
84
67
69
62

Bez zmian
[proc.]
21
22
7
24
29
10
15
17
16
6
17
14
18

Ważną przestrzenią w bibliotece jest czytelnia, która zdaniem jednej z dyrektorek biblioteki publicznej, powinna pozostać strefą ciszy nawet w najbardziej nowoczesnej mediatece. Z czytelni korzysta co trzeci użytkownik biblioteki publicznej.

Ryc. 19. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzało się P. korzystać z czytelni lub kącika
czytelniczego w tej bibliotece?
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Tab. 9. Jak często zdarzało się P. korzystać z tej czytelni lub kącika czytelniczego?
Odpowiedź

[proc.]

Liczba zdarzeń

Co najmniej raz na tydzień

21

130

Kilka razy w miesiącu

23

142

Kilka razy w roku

35

218

Sporadycznie, raz na rok lub rzadziej

21

138

N=628

Jak wynika z poniższego zestawienie, to właśnie z ciszą, czyli izolacją od hałasu i innych zakłóceń, są problemy w czytelniach, ale warto jeszcze raz przypomnieć, że operujemy tu tylko miarami średnimi, a tymczasem rozpiętość standardów w tym obszarze
jest ogromna. Od kącika bibliotecznego, który stanowią dwa darowane fotele skórzane
usytuowane pomiędzy regałami, po jasną i funkcjonalną przestrzeń w nowo oddanej
bibliotece publicznej w Starym Sączu.
Tab. 10. Syntetyczne wskaźniki oceny czytelni w bibliotekach publicznych przez użytkowników
Wymiary oceny
Zaangażowanie pracowników biblioteki
Wybór książek lub czasopism
Godziny otwarcia czytelni
Umeblowanie i oświetlenie w czytelni
Wyposażenie techniczne czytelni
Estetyka i kolorystyka wnętrza
Izolacja od hałasu i innych zakłóceń
Udogodnienia dla mniej sprawnych czytelników

Opinie inne niż
pozytywne [proc.]
4
8
8
9
11
13
16
16

Zmiany ocenione na
plus [proc.]
77
85
71
75
75
75
63
63

Bez zmian
[proc.]
11
13
22
17
16
16
15
23

W podsumowaniu tabeli prezentującej mocne i słabsze punkty czytelni w bibliotekach
publicznych można powtórzyć te same wnioski, co sformułowane wobec bibliotek. Wysokiej ocenie jakości pracy personelu towarzyszy obraz pewnych deficytów, których usunięcie wymaga większych nakładów finansowych.
Poziom zadowolenia z czytelni wśród badanych wydaje się wysoki, skoro niemal każda osoba deklaruje, że będzie z niej nadal korzystać.

Ryc. 20. Czy w przyszłości zamierza P. korzystać z tej czytelni?
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Tak dla bibliotekarzy, jak dla wszystkich instytucji publicznych, które wspierają czytanie książek, najważniejszym pytaniem nie jest to, jaki odsetek ogółu ludności Polski
czyta książki, tylko jakie grupy społeczne to robią. Wszelkie polityki proczytelnicze powinny za punkt wyjścia obierać wiedzę o źródłach praktyk lekturowych, co w ujęciu socjologicznym oznacza rozpoznanie „nosicieli wirusa książkowego”. Dzięki kumulowanej
wiedzy na ten temat, uwzględniającej nowe praktyki i nowe grupy czytelnicze, można
tworzyć mechanizmy umożliwiające dyfuzję doświadczenia tych grup (user experience)
w kierunku innych środowisk.
Podstawowe obserwacje badaczy czytelnictwa książek z aktualnego raportu z badań
ogólnopolskich dostarczają przesłanek dla myślenia i działań bazujących na dobrze rozpoznanych środowiskach czytelniczych tj. kobiet i osób z wyższym wykształceniem,
przy czym powszechną uwagę zwraca kwestia młodszych roczników czytelników książek, których praktyki lekturowe nie są dostatecznie dobrze rozpoznane, w związku
z „rewolucją cyfrową”: „W przypadku każdej z badanych praktyk lekturowych kobiety
okazują się bardziej aktywnymi czytelniczkami od mężczyzn. Skupiając uwagę na najmłodszej kategorii badanych (osób od 15. do 24. roku życia), widzimy, że na postawy czytelnicze w istotny sposób wpływa to, że jest się uczniem lub studentem. Pobieranie nauki w szkole lub na uczelni wiąże się z tym, że częściej sięga się po książkę lub czyta co
najmniej trzystronicowe teksty. Wynika to z faktu, że edukacja nadal jest silnie związana
z linearną lekturą tekstu stanowiącego samodzielną całość, a nie część multimedialnego
przekazu. (…) Czytelnikami książek są przede wszystkim osoby uczące się i posiadające
wyższe wykształcenie. (…) W grupie osób z wyższym wykształceniem po 40. roku życia co najmniej jedną książkę w ciągu roku poprzedzającego badanie przeczytało 79%
respondentów (a więc czterech na pięciu należących do tej grupy), z czego ponad połowa (54%) czytała niesporadycznie, a jeden na trzech (33%) czytał 7 lub więcej książek
w ciągu roku. Tymczasem w młodszym pokoleniu, w grupie osób do 40. roku życia, które
ukończyły już studia, co najmniej jedną książkę czytało trzech na pięciu (59%) badanych.
Po 3 lub więcej książek w ciągu roku sięgnęła niewiele więcej niż co trzecia osoba z tej
grupy (39%), a 7 i więcej książek czytało zaledwie 16%. Widzimy tutaj dwa zjawiska: po
pierwsze – młodsze osoby z wyższym wykształceniem czytają mniej książek, lecz także
prasy papierowej i (co może być z tym związane) dłuższych tekstów o objętości powyżej
3 stron, niż starsze; po drugie – obecny w obu grupach wiekowych efekt wykształcenia
wyższego jest wyraźnie słabszy wśród młodszych respondentów. Wynika to zapewne
z upowszechnienia się wykształcenia wyższego w ciągu ostatnich trzech dekad”20.

20 BN 2017, ss. 13–18.
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Czynniki sprzyjające czytaniu książek
Warto powtórzyć, że wszystkie badania czytelnictwa przeprowadzane w Polsce pokazują, że kobiety czytają książki częściej, intensywniej i chętniej o książkach rozmawiają
w swoich społecznych kręgach, nie tylko rodzinnych. Tworzą też nowe kręgi, czy to spotykając się w bibliotekach, czy też budując nowe kręgi w sieci. Kwestia czytania przez
kobiety może być analizowana na wielu poziomach. W tekście Zofii Zasacka, specjalizującej się w badaniach czytelnictwa dzieci i młodzieży, znajdujemy wiele zależności warunkowych, odsłaniających mechanizmy sprzyjające czytelnictwu uczennic i uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Oto jeden z najważniejszych wniosków, zaproponowanych w raporcie z 2014 roku: „Różnica w aktywności czytelniczej między płciami
zmienia się, jeśli uwzględnimy kapitał kulturowy rodziców, który jest silnie skorelowany
z częstotliwością podejmowania lektury książkowej. Czytelniczki codzienne lub systematyczne (czytające co najmniej raz w tygodniu) najwyraźniej przeważają nad chłopcami tylko wówczas, jeśli wywodzą się z rodzin o zasadniczym, zawodowym wykształceniu (jeśli ojciec ma takie wykształcenie to różnica pomiędzy dziewczętami i chłopcami
wynosi 12 pkt procentowych na korzyść dziewcząt – przyp. PK). W sytuacji, gdy rodzice
mają wyższe wykształcenie, zaczyna maleć różnica pomiędzy płciami (jeśli ojciec ma
takie wykształcenie, to czytających co najmniej raz w tygodniu dziewcząt było 49%,
a chłopców 47%; a jeśli matka – to 38% chłopców i 45% dziewcząt). Różnica w codziennym czytaniu między dziewczętami i chłopcami znika w domach, w których kolekcjonuje się książki”21.
Rola kobiet w socjalizacji czytelników książek jest trudna do przecenienia. Jak piszą
autorzy raportu BN 2016: „Wciąż jednak w kontekście całej populacji odsetek zaangażowanych w tego rodzaju praktyki osób pozostaje niewielki, a aktywności te mają charakter kumulatywny: osoby, które angażują się w jedną z tych aktywności, mają skłonność do podejmowania kolejnych. Przykładowo ten, kto ceni i lubi książki, także częściej
o nich rozmawia, czyta recenzje, rekomenduje książki innym, otrzymuje i ofiarowuje je
w prezencie. Jeśli spojrzymy na to zróżnicowanie przez pryzmat źródeł, obraz staje się
mniej statyczny, niż sugerują to ogólne deklaracje. W zależności od płci i etapu życia
zmienia się znaczenie różnych źródeł książek. Młodzi (15–24 lata) są mniej skłonni kupować książki niż osoby aktywne zawodowo. Mężczyźni wolą je jednak wypożyczać z bibliotek (publicznych, szkolnych bądź specjalistycznych) lub kupować, niż pożyczać od
znajomych, podczas gdy młode kobiety wolą pożyczać książki od znajomych, w ostateczności kupować, niż wypożyczać z bibliotek. (…) Choć w kolejnych grupach wiekowych
w porównaniu z kobietami kurczy się grupa czytających książki mężczyzn, na podstawie wymienionych przez nich lektur możemy stwierdzić, że ci, którzy nadal je czytają,
21 Zofia Zasacka, op.cit., s. 36.
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czynią to z niewiele mniejszą intensywnością. Wraz z ograniczaniem aktywności zawodowej w najstarszej grupie wiekowej ponownie maleje skłonność do kupowania książek
i wśród źródeł wzrasta znaczenie bibliotek. Powyższe obserwacje potwierdza analiza
przeprowadzona w grupach społeczno-zawodowych. W grupach osób aktywnych zawodowo najczęściej wskazywanym źródłem książek były zakupy. Z bibliotek chętniej korzystają osoby nieaktywne zawodowo, dla których z jednej strony kupno książki może być
problematyczne ze względu na koszt, z drugiej – dysponują większym zasobem wolnego
czasu, który mogą przeznaczyć na odwiedzanie bibliotek. Szczególnie dobrze widać to
w przypadku uczniów i studentów – jest to grupa, w której niemal co trzecia wymieniona w naszym badaniu książka pochodziła z biblioteki”22.
Przegląd ciekawszych zależności, które zostały zidentyfikowane w badaniu Instytutu
Książki należy podporządkować pytaniu, co sprawia, że pewne grupy korzystają chętniej
z bibliotek publicznych.
Biorąc pod uwagę różne źródła danych, w tym również wywiady z bibliotekarzami,
wiemy, że sukcesom bibliotek publicznych sprzyjają następujące czynniki:
•

intensywne czytelnictwo książek wśród kobiet (zwłaszcza w kwestii gatunków
powieściowych i książek zapewniających relaks);

•

szeroka oferta nowości wydawniczych;

•

zbiór związany z nauką młodszych grup czytelniczek i czytelników tj. młodzieży
szkolnej i studenckiej;

•

zaspokojenie potrzeb rodziców i opiekunów, chcących zapewnić najmłodszym
podopiecznym kontakt z książką;

•

położenie budynku biblioteki przy codziennych szlakach komunikacyjnych (przedszkole, szkoła, centrum osiedla lub osady);

•

odpowiednio zaprojektowane i wykonane przestrzenie biblioteczne, mające charakter wielofunkcyjny;

•

wychodzenie z inicjatywami proczytelniczymi w stosunku do grup o ograniczonych możliwościach finansowych (przykład seniorów).

Ważnym pytaniem, przed którym stają bibliotekarze, jest pozyskiwanie nowych czytelników. W oparciu o dane zebrane w naszym badaniu możemy dowiedzieć się, kim są
nowi klienci bibliotek, którzy zaczęli z nich korzystać w ciągu ostatnich 2 lat. W połowie
listopada stanowią 15% próby i w końcu listopada, po zamknięciu próby, będziemy widzieli o nich więcej.

22 BN 2016, ss. 45–47.
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W

tej części naszego raportu zajmiemy się dwoma najważniejszymi tematami,
które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości czytelnictwa książek w Polsce, a tym samym dla roli, jaką odgrywają w tym procesie biblioteki publicz-

ne. Chodzi o rolę, jaką pełnią kobiety w socjalizacji czytelników oraz o to, jakie czynniki

wiążą się z kwestią czytania książek dzieciom, która pozostaje domeną kobiet.
Dla pogłębienia tego tematu przeprowadzimy analizę porównawczą, sięgając do badania, które od 2016 roku realizują wspólnie portal Lubimyczytac.pl i Polska Izba Książki.
Jest to badanie opinii koncentrujące uwagę tylko na miłośniczkach i miłośnikach książek
i realizowane wyłącznie w sieci metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Przez
kolejne trzy lata użytkownicy Lubimyczytac.pl byli zapraszani przez około dwa tygodnie
do wypełnienia ankiety, opracowanej przez Polską Izbę Książki. W ankiecie pewne pytania były powtarzane każdego roku, a także pojawiały się pytania nowe.
Pomimo, że z roku na rok frekwencja w badaniu LC/PIK spadała w systematyczny sposób23, to zasadnicze parametry socjodemograficzne próby nie uległy zmianie, jeśli chodzi
o płeć, miejsce zamieszkania i wiek:
Tab. 11. Badania Lubimyczytac.pl i Polskiej Izby Książki w okresie 2016–2018 [w proc.]
Udział kobiet

Mieszkańcy
wsi

Mieszkańcy dużych
miast
(powyżej 500.000)

Udział osób
z wykształceniem
wyższym

2016

80

20

29

53

2017

82

21

26

54

2018

83

21

30

55

Możemy bezpośrednio porównywać wyniki badania Instytutu Książki z tymi, które zostały zebrane przez Lubimyczytac.pl i Polską Izbę Książki, w obydwu ankietach bowiem
23 W 2016 roku ankietę LC/PIK wypełniło blisko 24 tysiące osób (23.976), co było rekordem bodaj ogólnopolskim. Rok później, w roku 2017 uzyskano 6067 wypełnionych ankiet.
W roku 2018 było ich znowu mniej o ¾ niż w roku ubiegłym, czyli 1610.
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został zamieszczony blok takich samych pytań. Nie jest to częsta sytuacja w prowadzonych w Polsce badaniach socjologicznych, które realizuje się nie tylko różnymi metodami, ale nader rzadko próbuje się stosować te same ustandaryzowane pytania 24, co utrudnia nie tylko dyskusję, analizę trendów, ale również przełożenie wyników na działania
praktyczne.
Porównanie trzech fal badań Lubimyczytac.pl i Polskiej Izby Książki pokazuje, że obejmują one czytelniczki i czytelników charakteryzujących się bardzo dużą intensywnością
czytania książek.

Ryc. 21. Liczba przeczytanych książek w ciągu 12 miesięcy

Dwa kręgi czytelniczek i czytelników książek
Ostatnia edycja badania LC/PIK była realizowane w tym samym czasie, co omawiane
w naszym raporcie badanie Instytutu Książki. W przypadku dwóch badań, które chcemy
porównać, warto ustalić, do jakiego stopnia obydwie zbiorowości czytelniczek i czytelników książek były podobne. Po pierwsze – w obydwu próbach był bardzo zbliżony odsetek kobiet, które stanowiły zdecydowaną większość. Po drugie – w badaniu Instytutu
Książki odsetek osób z wyższym wykształceniem był mniejszy. Po trzecie – uczestniczki
i uczestnicy badania Instytutu Książki 2018 byli stosunkowo mniej intensywnymi czytelnikami książek, aniżeli grupa, którą objęło badanie LC/PIK 2018.

24 Od dwóch lat działa w MKiDN Zespół, który nie osiągnął zgody w kwestii ujednoliconego standardu badań czytelnictwa w Polsce.
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Ryc. 22. Liczba książek drukowanych przeczytanych w ciągi roku (Badanie LC/PIK 2018)
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Ryc. 23. Liczba książek drukowanych przeczytanych w ciągi roku (Badanie Instytutu Książki 2018)

Czytanie dzieciom
W komunikacie CBOS w 2001 roku pojawiła się następująca informacja: „Prawie dwie
trzecie (62%) respondentów, którzy w swoim gospodarstwie domowym mają dzieci nieumiejące jeszcze samodzielnie czytać, deklaruje, że domownicy co najmniej kilka razy
w tygodniu czytają im książeczki na głos, w tym jedna piąta (22%) twierdzi, że w ich
domu czyta się dzieciom codziennie”25. Po sześciu latach CBOS powtórzył to pytanie, aby
stwierdzić, że przytaczany wskaźnik/odsetek poprawił się w widoczny sposób:
Tab. 12. Czy Pan(i) lub inni domownicy znajduje(ą) czas, aby czytać książkę małemu dziecku, które
jeszcze nie umie czytać? Badanie CBOS 2001 i 2007 [w proc.]
Wskazania osób mających w gospodarstwie domowym dzieci,
które jeszcze nie potrafią czytać
Tak, w zasadzie codziennie
Tak, kilka razy w tygodniu
Tak, ale tylko w niedzielę lub inne dni wolne od pracy
Trudno powiedzieć*

2001
(N=214)
22
40
22
3

*W 2007 roku nie uwzględniono tej kategorii odpowiedzi

25 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_121_01.PDF
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2007
(N=180)
37
38
14
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Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” jest jedną z najstarszych i najlepiej znanych inicjatyw na rzecz czytania książek. Badania prowadzone przez tę fundację potwierdzają, że
czytanie dzieciom ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kultury czytelniczej26, stąd warto
poświęcić mu więcej uwagi w politykach proczytelniczych. Także badaczom z Biblioteki
Narodowej zawdzięczamy obserwację, że zdarza nam się przeceniać wpływ wyższego
wykształcenia na kontynowanie/ kultywowanie nawyku czytania książek27.
Wydawcy już zauważyli, że chodzi nie tylko o regularne czytanie małym dzieciom, ale
także o dawanie im do ręki książek lub zabawek książkowych jak najwcześniej. Na te
ostatnie brakuje nazwy, jeśli pomyślimy na przykład o czymś co jest z papieru, ma kartki
i nadaje się do przewracania i np. wąchania. Wielu rodziców pewnie zgodzi się z twierdzeniem, że ze smartfonem rzecz wygląda podobnie, z tym, że dziecko będzie czerpać
zeń „ruchome obrazy” i przyzwyczai się szybko do samoobsługi, jakże wygodnej dla zabieganych rodziców. Co ciekawe, ten rodzaj książek nie znalazł jeszcze sobie miejsca
w sprawozdawczości.

Zarażanie czytaniem – małe i większe miejscowości
W badaniu LC/PIK 2018 (N=1610) udało się zarejestrować pewne zjawisko, które jest warte uwzględnienia w kształtowaniu praktyk lekturowych z udziałem bibliotek28. Otóż została odnotowana różnica praktyk lekturowych pomiędzy z jednej strony mieszkankami
wsi i mniejszych miast (do 50 tys. mieszkańców) a z drugiej – mieszkankami dużych
miast (mającymi co najmniej pół miliona mieszkańców). Okazało się, że największy odsetek kobiet, które czytają książki i zarazem nie czytają dzieciom, mieszka w największych miastach. Łatwo potwierdzić w oparciu o dostępne dane, że w dużych miastach
jest więcej kobiet zapracowanych, oddanych karierze zawodowej, a także rozwiedzionych. Wśród mieszkańców wsi i mniejszych miast każdy z tych wskaźników jest niższy
i

można

powiedzieć,

że

wczesne

„zarażanie

czytaniem”

w

środowisku

26 http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/badania-%22czytajace-szkoly%22-i-%22czytajace-przedszkola%22
27 http://www.zksiazkanastart.pl/uploads/2/0/2/3/20232099/podstawowe_wyniki_badań_bn.pdf
28 Z naszą obserwacją koresponduje nowe zjawisko odnotowane przez badaczy z Biblioteki Narodowej: „W grupie osób zamieszkałych na wsiach i w miastach do 20 tys.
mieszkańców widzimy ciekawą zmianę: młodsi (do 40. roku życia) mieszkańcy wsi i najmniejszych miast czytają więcej niż starsze pokolenie i w przypadku informacji o bieżących wydarzeniach – niemal tyle samo, co mieszkańcy największych ośrodków miejskich.
W grupie tej wyraźnie wzrósł udział osób, które czytają dla rozrywki i relaksu oraz za
pośrednictwem tekstów realizują własne zainteresowania. Jest to nowe zjawisko, świadczące o zmianach społeczno-kulturowych prowadzących do większej inkluzji zmarginalizowanych obszarów i grup”. Stan czytelnictwa, raport BN 2016 s. 26.
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rodzinno-domowym wygląda znacznie lepiej w mniejszych skupiskach ludzkich. Zdecydowanie sprzyja mu środowisko wiejskie, a najlepiej roznosi się w miastach średniej
wielkości, gdzie mieszka od 20 do 50 tysięcy mieszkańców. Tylko tam – w przeciwieństwie do większych zbiorowości – wśród kobiet czytających książki większość stanowią
te, które czytają dzieciom. Jeśli zależności te znajdą potwierdzenie w kolejnych badaniach, będzie to mocny argument potwierdzający słuszność założeń programu Infrastruktura Bibliotek, skierowanego do bibliotek publicznych w gminach wiejskich
i miejskich, które nie przekraczają 50 tysięcy mieszkańców.

Ryc. 24. Miejsce zamieszkania a czytanie dzieciom

Temat „wirusa choroby czytelniczej” uważamy za kluczowy dla analizowania przyszłości czytelnictwa książek w Polsce i należy poświęcać mu jak najwięcej uwagi. Wszakże
biblioteki publiczne nie są niczym innym niż miejscami zarażania się tą chorobą. Zajmując się mniejszymi ośrodkami, gdzie realizowany jest program Infrastruktura Bibliotek, warto również porównawczo śledzić mechanizmy dyfuzji czytelnictwa książek
w dużych miastach. Niektóre procesy będą promieniować stamtąd na mniejsze ośrodki,
co wydatnie przyspiesza internet, prowadzący do postępującej unifikacji wielu wzorów
zachowań. Dlatego warto równolegle obserwować zachowania czytelników książek
w dużych ośrodkach miejskich, gdzie choroba czytelnicza roznosi się inaczej. Internet
działa na zasadach epidemicznych, co wiedzą wydawcy korzystający z pomocy mediów
społecznościowych i posługujący się nimi w coraz bardziej przemyślany sposób.
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Bliżej sieci czy bliżej bibliotek?
Bliższe poznanie wirusa książkowego „w wersji naturalnej” zawdzięczamy właśnie danym zebranym przez Instytut Książki, którego badanie objęło osoby czytające książki
i mieszkające w mniejszych ośrodkach zarówno wiejskich, jak i miejskich. W próbce,
którą udało się zebrać w tegorocznym badaniu (N=2128), odnotowaliśmy niemal identyczny odsetek kobiet, co w badaniu LC/PIK 2018, co pozwala nam mówić o zbadaniu
podobnej grupy czytelniczek i czytelników książek, w której ważna jest praktyka korzystania z bibliotek i z internetu jako czynnik różnicujący. A więc należy podkreślić, że
w obydwu porównywanych środowiskach zdecydowanie przeważały kobiety: w badaniu Instytutu Książki było ich 81%, więc o 2 punkty procentowe mniej niż w badaniu LC/
PIK 2018, gdzie stanowiły 83%. Zasadniczo różne okazały się te dwie badane zbiorowości, jeśli chodzi o odsetek osób z wyższym wykształceniem, który w badaniu Instytutu
Książki był mniejszy o 15 punktów procentowych w stosunku do badania LC/PIK 2018
(53%) i wynosił 38%.
Badanie LC/PIK, realizowane w środowisku użytkowników Lubimyczytac.pl, opisuje
nawyki i potrzeby grupy miłośników książek (w znakomitej większości „miłośniczek”),
żyjących blisko sieci, aby nie powiedzieć wręcz „żyjących w sieci”. Z kolei badanie Instytutu Książki zwraca się przede wszystkim do użytkowników bibliotek, zatem tę grupę
z kolei nazwiemy blisko bibliotek. Są to określenia bardzo umowne, bo w jednej i w drugiej grupie mamy czytelniczki i czytelników książek korzystających zarówno z internetu,
jak z bibliotek. Style życia obydwu grup w pewnych punktach są zbliżone, a w innych
oddalone. Zwraca uwagę przede wszystkim to, że grupa „bliżej bibliotek” charakteryzuje
się tym, że 3 na 4 osoby (75%) wypożyczało książki w bibliotekach. W grupie „bliżej sieci”
zwyczaj ten miała co druga osoba (49%) i – jak pamiętamy – czytanie książek jest w niej
bardziej intensywne. Warto przypomnieć, że w grupie „bliżej sieci” co piąta osoba (21%)
przyznaje się do przeczytania w ciągu roku od 51 do 100 takich książek, gdy w grupie
„bliżej bibliotek” porównywalny odsetek jest dwukrotnie mniejszy (11%).
Obydwa środowiska czytelnicze mają nieco odmienne profile zainteresowań. Zwraca
uwagę duża popularność kryminałów/ horrorów w obydwu grupach i podobne zainteresowanie historią, dziennikami i biografiami. Różnią się przesunięciem uwagi w stronę literatury współczesnej (prawdopodobnie polskiej) w grupie „bliżej sieci”, gdy grupa
„bliżej bibliotek” częściej wybiera kategorię romans/powieść obyczajowa.
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Tab. 13. Porównanie wyborów dwóch wybranych środowisk czytelniczych [w proc.]
Rodzaj najchętniej czytanych książek

Badanie Lubimyczytac.pl i PIK
(N=1610)

Badanie
Instytutu
Książki
(N=2128)

Literatura typu fantasy

46

24

Literatura typu science fiction

26

13

Kryminały lub horrory

55

43

Historia, dzienniki, biografie

35

34

Literatura piękna klasyczna (powieści należące do klasyki tego gatunku)

41

22

Literatura piękna współczesna (powieści żyjących pisarzy)

58

26

Poezja

7

9

Romans/powieść obyczajowa

34

45

Aktualna literatura faktu, reportaże

37

22

Poradniki, przewodniki

11

20

Popularyzacja nauki

17

8

Humanistyka: teologia, religia, filozofia, psychologia, socjologia i pokrewne

15

11

8

6

Książki ściśle naukowe

Uwaga: w pytaniu o charakterze zamkniętym można było wskazać dowolną liczbę rodzajów wymienionych na liście.

Czytanie książek jako nałóg
Z punktu widzenia wirusologii książkowej wiele czynników ma znaczenie. W grupie
„bliżej sieci”, gdzie odnotowaliśmy bardzo intensywne czytanie książek, zwróciło moją
uwagę, że tylko co druga osoba przyznaje się do czytania książek dzieciom (53%), co
nasuwa podejrzenie, że jakaś część tych heavy users wykazuje oznaki uzależnienia od
nałogu czytania książek. Do tej części plemienia czytelniczego można odnieść określenie: „i zapomina o bożym świecie”, tym bardziej, że niemal każdy, kto należy do tego
plemienia (94%) jako wiodącą funkcję czytania książek wskazuje oderwanie się od codzienności, ucieczkę, relaks. Tłumaczy to też w jakimś stopniu rosnącą popularność gatunku fantasy. A więc czytanie książek może mieć również ciemniejszą stronę, choć jest
to chyba jeden z najmniej szkodliwych nałogów.
W grupie „bliżej bibliotek” odsetek miłośniczek i miłośników książek, którzy czytają dzieciom, jest znacznie wyższy niż wśród „sieciowców”. Można postawić hipotezę,
że w środowisku słabiej zurbanizowanym dominuje (jeszcze?) zarażanie się drogą naturalną, w przeciwieństwie do sieciowej. Z kolei „książkowi nałogowcy” są głównymi
nosicielami wirusa, który określamy jako zmutowany. Mają trudną do przecenienia siłę
oddziaływania, gdyż ich środowiskiem naturalnym jest sieć, rządząca się mechanizmami epidemicznymi. Nie można zatem tej grupie odmówić roli więziotwórczej, tak ważnej dzięki książce jako fantastycznym nośniku rozmowy. Ale tworzone przez nią więzi
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są budowane inaczej niż w kontakcie twarzą w twarz. Z sieciową epidemią książkową
może konkurować jedynie wysyp opowieści reprodukowanych w milionach egzemplarzy przez wszechobecne seriale.
Krąg oddziaływania zurbanizowanego wirusa książkowego przenosi się w kierunku
starszych czytelników, a więc nie dotyczy dzieci, dopóki nie zaczną „żyć w internecie”.
To, że sieciowa rozmowa o książkach nie przebiega twarzą w twarz, ma swoje konsekwencje, do których będziemy jeszcze wracać.

Rozmowy o książkach
Na koniec warto jeszcze raz przypomnieć, że zostały zestawione ze sobą dwa różne badania, które opisują podobne i zarazem odmienne środowiska, składające się głównie
z kobiet czytających książki.
Książkowy wirus w wersji zmutowanej rozprzestrzenia się zarówno w naturalny sposób, jak i nowymi kanałami, przede wszystkim dzięki internetowi. W obydwu interesujących nas badaniach 4 na 5 czytelniczek i czytelników książek przyznaje, że lubi rozmawiać o książkach „bardzo często” lub „od czasu do czasu”. Badani w obydwu projektach
wskazują na te same trzy podstawowe kręgi rozmów o książkach jako najważniejsze:
najczęściej są to przyjaciele lub bliscy znajomi, tylko nieco rzadziej jest to rodzina. Trzeci
krąg społeczny stanowią środowiska pracy. Nie ma wątpliwości, że książka pełniła i będzie pełnić nadal niezwykle ważną, więziotwórczą rolę.
W porównywanych badaniach znaleźliśmy pewien trop, który pokazuje, że zarażanie
czytaniem ma nowych sojuszników i nowe sprzyjające środowisko sieciowe. Oto w odpowiedzi na pytanie o to, czym kieruje się czytelniczka/czytelnik wybierając książki
w obydwu badaniach, najczęściej wybierano dwa powody: własne zainteresowania (98%
w grupie „bliżej sieci” i 92% w grupie „bliżej bibliotek”) i polecenia znajomych, rodziny (odpowiednio 61% i 58%). Natomiast powodem czytania, który zajął trzecie miejsce
w obydwu grupach, okazały się recenzje czytelników. Przy czym były znacznie ważniejsze dla czytelniczek i czytelników „bliżej sieci” (69%), niż dla tych „bliżej bibliotek” (36%).
Nie jest to wynik zaskakujący. Potwierdza siłę oddziaływania internetu jako takiego,
a przede wszystkim mediów społecznościowych, wśród których w obszarze czytelnictwa książek liderem w Polsce jest Lubimyczytac.pl.
Czy biblioteki zachowają magnetyczną siłę, konkurując z miejscami spotkań czytelników, powstającymi w sieci? Jaką rolę do odegrania mają nowocześni bibliotekarze? Czy
i w jaki sposób siła więziotwórcza bibliotek może zostać wzmocniona, jeśli uważamy, że
jest ważna dla rozprzestrzeniania się pięknej choroby książkowej? To są tematy do dalszych badań i analiz.

7.
Opinie czytelników, którzy
nie korzystali z biblioteki publicznej

T

a część raportu jest analizą wyników badania Instytutu Książki w części, która
dotyczy tych mieszkańców 25 gmin, którzy nie korzystali z biblioteki publicznej
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zasadniczym celem tego fragmentu jest dostarczenie przesłanek do odpowiedzi na

pytanie, do jakiego stopnia osoby niekorzystające z bibliotek są możliwe do pozyskania
przez biblioteki publiczne? A także – co można i należy zrobić, aby czytelnicy książek,
zwłaszcza ci okazjonalni, zaczęli wypożyczać książki z biblioteki publicznej, co w konsekwencji doprowadzi do bardziej intensywnego czytania w tym środowisku?29. Analiza
będzie zatem uwzględniać kwestie, czy profil tej grupy różni się od tych czytelników,
którzy z biblioteki korzystają? Wyniki tej analizy mogą być pomocne w działaniach Instytutu Książki wspierających czytelnictwo książek.
Stawiając te pytania, kierujemy się przekonaniem, że analiza wyników pierwszej
edycji badania Instytutu Książki będzie pomocna w realizowaniu przedsięwzięć promocyjnych i edukacyjnych skierowanych przez biblioteki publiczne do tych czytelników
książek, którzy nie wypożyczają książek. Na tej podstawie także w raporcie końcowym
zostaną zaproponowane wskaźniki, których użyjemy w kolejnych badaniach.
Temat zostanie omówiony w dwóch rozdziałach. Część pierwsza to profil społecznodemograficzny grupy czytelników książek funkcjonującej bez bibliotek. Należy odnotować, że są goście bibliotek, którzy przychodzą do nich w innym celu niż pożyczanie książek. Wspominają o tej grupie badacze z Biblioteki Narodowej, kiedy analizują powody
przychodzenia do biblioteki: „Najważniejszym powodem korzystania z bibliotek publicznych jest dostęp do książek, które w inny sposób byłyby trudne do zdobycia, w dalszej
29 Długotrwali klienci biblioteki publicznej czytają więcej książek niż ci, którzy korzystają z biblioteki krócej (do dwóch lat). Jednym z czynników wpływających na wzrost
intensywności czytelnictwa książek jest rola bibliotekarki lub bibliotekarza jako doradcy
czytelnika książek.
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kolejności liczy się pomoc bibliotekarza, atmosfera biblioteki jako miejsca, oraz fakt,
że organizowane w niej wydarzenia i aktywności są nieodpłatne”30. W związku z tym
warto się zastanowić, czy ewaluacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kolejnych latach nie powinna uwzględniać również pozaczytelniczych funkcji
bibliotek publicznych, które zdaniem niektórych rozmówców – a wskazują na to otwarte
wywiady z bibliotekarkami i bibliotekarzami – stają się coraz ważniejszymi miejscami
rozwoju szeroko rozumianej kultury, zwłaszcza w niedużych gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
W drugim rozdziale tej części znajduje się porównanie czytelników niekorzystających
z bibliotek publicznych z korzystającymi. Szukamy przesłanek do odpowiedzi na pytanie,
które może pomóc bibliotekarzom, a mianowicie – jak zwiększyć zainteresowanie wypożyczaniem książek wśród mieszkańców gminy. Milczące założenie, które przyjmujemy
w całym raporcie mówi, że łatwiej jest przyciągnąć do biblioteki czytelników książek,
aniżeli tych, którzy w ogóle ich nie czytają. Pozyskanie choćby czytelników okazjonalnych otwiera szansę na przekazywanie dalej „wirusa książkowego”, o którym piszę w raporcie nr 2 cz. 2, posługując się metaforą „czytania jako choroby”.
Osobną kwestią jest budowanie wskaźników intensywności czytania książek. Zróżnicowanie intensywności czytania wśród osób, które czytają, ale nie korzystają z bibliotek
publicznych, jest stosunkowo duże. Dlatego w oparciu o wyniki analizy przeprowadzonej w tej części zaproponuję – myśląc o kolejnych etapach badania ewaluacyjnego – 3
profile czytelników książek w zależności od deklarowanej liczby lektur w ciągu roku.
Każda z grup występuje pod umowną nazwą: „czytelnicy okazjonalni”, „czytelnicy bliżej
książek” i „miłośnicy książek”. Szczegółowe omówienie tej kwestii w kontekście budowania wskaźników znajduje się w kolejnej części raportu.

Profil czytelników książek niekorzystających z bibliotek publicznych
Aby lepiej poznać czytelników książek, którzy nie korzystali przez ostatni rok z bibliotek
publicznych na początek warto określić ich profil socjodemograficzny. Nie zaskakuje, że
¾ tej grupy stanowią kobiety.
Zastanawiająca jest pewna tendencja, warta dalszej analizy odnoszącej się do czytelniczek i czytelników książek, którzy nie korzystają z biblioteki publicznej. A mianowicie
w badanej grupie atrakcyjność biblioteki publicznej niespodziewanie maleje wśród osób,
które przekroczyły 40. rok życia.
Można powiedzieć, że spadek ten poprzedza wzrost czytelnictwa w środowisku tych
czytelniczek i czytelników niekorzystających z biblioteki publicznej, które są w grupie
30 Stan czytelnictwa wPolsce w2015 roku, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016, s. 6.
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Ryc. 25. Procentowy podział na płeć badanych osób

wiekowej 30–39 lat. Co czwarta osoba czytająca i niekorzystająca z biblioteki publicznej
jest w tym wieku. Jeśli przypomnimy, że są to głównie kobiety, to można postawić hipotezę, że najprawdopodobniej w tym okresie życia mocno angażują się z jednej strony
w obowiązki zawodowe, a z drugiej – w obowiązki macierzyńskie i opiekuńcze. Nie prowadzi to jednak do zawieszenia kontaktów z biblioteką. Wręcz przeciwnie – kontakty te
ulegają natężeniu.
Dalej będzie interesował nas „potencjał czytelniczy” całej grupy niezwiązanej z bibliotekami, o której wiemy, że co piąta osoba w tej grupie się uczy, większość ma wykształcenie powyżej progu maturalnego, a 40% jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
Tab. 14. Rozkład wiekowy badanych osób [w proc.]
Wiek
Do 14 lat
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Powyżej 70 lat

Proc.
4
18
17
27
18
5
8
3
N=335
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Liczba
13
59
58
90
61
15
29
10
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Ryc. 26. Rozkład wykształcenia badanych osób [w proc.]

Ryc. 27. Rozkład sytuacji zawodowej badanych osób [w proc.]

Niemały odsetek respondentów (10%) w interesującej nas grupie, zadeklarował samodzielne przeczytanie książki w wieku do 5 lat. Blisko połowa (46%) przyznaje, że było to
w wieku przypadającym na „zerówkę” lub pierwszą klasę.
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Ryc. 28. Ile miał(a) P. lat, kiedy po raz pierwszy przeczytał(a) P. samodzielnie książkę?

Ryc. 29. Czy pamięta P. tytuł książki, którą przeczytał(a) P. pierwszy raz w życiu samodzielnie? Jeśli
tak, prosimy o podanie jej tytułu

Co czwarta osoba wśród czytelników książek niekorzystających z bibliotek publicznych pamięta tytuł pierwszej samodzielnie przeczytanej książki, a najczęściej występującą kategorią w tej grupie są ci, którzy, co prawda tytułu nie pamiętają, ale wiedzą, że
nie była to lektura szkolna (29%). Zarówno wczesne opanowanie czytania, jak skłonność
do sięganie po lektury pozaszkolne w tak wczesnym wieku, zdają się wskazywać na ich
potencjał czytelniczy i prowadzą do przekonania, że są to warci uwagi klienci dla bibliotek publicznych.
Większość osób w tej grupie czyta książki dzieciom, choć z różnym natężeniem
– jedna osoba na pięć czyta dzieciom codziennie. Z kolei jedna trzecia (36%) czytelniczek i czytelników niekorzystających z bibliotek publicznych, nie czyta dzieciom, co
na tle innych wyników badań tej kwestii jest wynikiem niezłym, lokującym tę grupę
powyżej średniej.
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Warto przypomnieć, że czytanie dzieciom uważamy za bardzo ważny wskaźnik, którego użyteczność w badaniu Instytutu Książki 2018 została wielokrotnie potwierdzona.
Jest to wskaźnik zarówno wysokiej kultury czytelniczej, jak też potencjału czytelnictwa
książek w środowisku, do którego się odnosi. Wszakże dzieci, którym się czyta książki, mają największe szanse, aby jako osoby dorosłe czytać książki (sobie i innym). Jeśli
mamy na uwadze klientów bibliotek publicznych, to wskaźnik ten wskazuje również na
potencjalną klientelę w każdej kategorii wieku, od dzieci począwszy po babcie i dziadków czytających wnukom i będących również czytelnikami „dorosłych książek”.

Ryc. 30. Czy zdarza się P. czytać czasami dzieciom?

Ryc. 31. Komu P. czytał(a)? Kim byli słuchacze?
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Tab. 15. Jakiego rodzaju książki ( jakie gatunki) najbardziej lubi P. czytać?
Odpowiedź
Kryminały lub horrory
Romans lub powieść obyczajowa
Literatura przygodowa
Książki historyczne, dzienniki, biografie
Literatura typu fantasy, baśnie
Poradniki, przewodniki, podręczniki
Aktualna literatura faktu, reportaże, analizy
Literatura piękna współczesna (powieści żyjących uznanych pisarzy)
Klasyczna literatura piękna (uznanych nieżyjących autorów)
Literatura typu science fiction
Humanistyka: teologia, religia, filozofia, nauki społeczne, psychologia
Popularyzacja nauki
Poezja
Książki ściśle naukowe

Proc.
43
34
33
31
27
26
25
19
17
16
12
11
9
8

Liczba
143
115
110
103
91
88
83
62
58
53
40
36
30
26

N=335

Zakładając agregowanie danych w przyszłości pod kątem profilów preferencji czytelniczych, wyodrębniliśmy wstępnie pewne grupy gatunkowe, mając też na uwadze poziom zainteresowania nimi wśród czytelników książek.

Gatunki interesujące dla blisko połowy
do blisko jednej trzeciej czytelników
Najbardziej popularnym rodzajem literatury wśród czytelniczek czytelniczek i czytelników niekorzystających z bibliotek publicznych, są kryminały lub horrory (43%), zbliżone gatunkowo do – tylko nieco mniej popularnych – romansów/powieści obyczajowych
(34%) oraz powieści przygodowych (33%). Można powiedzieć przez analogię do kina akcji,
że są to książki zapewniające czytelnikowi wartką akcję z mocną domieszką emocji. Do
tej grupy można dołączyć literaturę fantasy i baśnie (27%).

Gatunki interesujące dla około jednej czwartej czytelników
Odrębną kategorią są książki przynoszące wiedzę o faktach i wiedzę praktyczną, a więc
wybierane przez mniej więcej ¼ czytelniczek i czytelników niekorzystających z bibliotek publicznych. Są to: książki historyczne, dzienniki, biografie (31%), poradniki, przewodniki, podręczniki (26%) oraz aktualna literatura faktu, reportaże, analizy (25%).
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Gatunki interesujące dla mniej licznych grup czytelników
(od jednej piątej do jednej dziesiątej)
Literatura piękna klasyczna lub współczesna jest wymieniana przez co piątą osobę niekorzystającą z biblioteki publicznej, gdy tylko niewiele mniejszy odsetek interesuje się
gatunkiem science fiction (16%), która po części może uchodzić za klasykę.
Najmniej liczną grupę stanowią czytelniczki i czytelnicy wskazujący bardzo różne rodzaje lektur, które umownie można określić łącznie jako „ambitne”. Są to książki zaspokajające bardzo różne potrzeby, jeśli porównamy choćby poezję z książkami ściśle naukowymi. W tym gronie znajdziemy także niewielki odsetek (nieco poniżej 10%) amatorów
prac należących do szeroko rozumianej humanistyka i pozycje popularyzujące naukę.
Kolejne pytanie w naszym badaniu dotyczyło zmiany potrzeb i nawyków w kwestii
czytania książek. Jak się okazało – większość (60%) zadeklarowała, że trwa w swoich
przyzwyczajeniach, ale 28 procentowa grupa przyznała, że w ciągu ostatnich 3 lat w pewien sposób przeprofilowała swoje zainteresowania.
Warto zwrócić uwagę – co zainteresuje środowisko bibliotekarskie – że książki okazują się być ważne dla tych, którzy je czytają, choć ich nie wypożyczają z bibliotek publicznych. Otóż dwie na trzy osoby w tej grupie (63%) stwierdziło, że książki miały wpływ na
ich życie.

Ryc. 32. Czy P. potrzeby, gusty lub nawyki jako czytelnika zmieniły się w ciągu ostatnich 3 lat?
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Ryc. 33. Czy czytanie książek miało znaczący wpływ na P. życie?

Rozmowy o książkach są stwierdzonym w badaniach korelatem intensywnego czytelnictwa książek31. W przypadku interesującej nas grupy blisko 90% czytelniczek i czytelników książek niekorzystających z bibliotek publicznych, rozmawia o książkach, w tym
co trzecia osoba – bardzo często. Hierarchia kręgów rozmówców to triada: przyjaciele
i bliscy znajomi (74%) – rodzina (64%) – znajomi z pracy (34%). Uderzający jest słaby
udział innych kręgów społecznego oddziaływania książek, zwłaszcza książkowych fanów.

Ryc. 34. Czy zdarza się P. z kimś rozmawiać o przeczytanej książce?

31 Kolejne edycje badania realizowanego przez portal Lubimyczytac.pl i Polską Izbę
Książki w latach 2016–2018 potwierdzają, że osoby czytające najwięcej książek najczęściej także o książkach rozmawiają.
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Tab. 16. Z kim zdarza się P. najczęściej rozmawiać o przeczytanej książce?
Odpowiedź
Przyjaciele, bliscy znajomi
Rodzina
Znajomi z pracy
Przypadkowi ludzie
Nauczyciele
Fani (media społecznościowe, fora, portale, kluby dyskusyjne)
Bibliotekarze
Księgarze
Z kimś innym

Proc.
74
64
34
8
7
6
4
3
1

Liczba
221
191
101
23
21
19
13
10
4

N=300

W końcu dochodzimy do kluczowego dla dalszych analiz pytania, o liczbę książek drukowanych, przeczytanych w ciągu ostatniego roku.
Tab. 17. Ile książek drukowanych na papierze przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Odpowiedź

Proc.
23
20
16
14
8
6
2
0
8
3

4–6 książek
2–3 książki
7–10 książek
11–20 książek
21–50 książek
1 książka
51–100 książek
Więcej niż 100 książek
Żadnej
Trudno powiedzieć

Liczba
76
66
55
48
26
21
5
1
28
9

N=335

Postanowiliśmy podzielić środowisko czytelniczek i czytelników książek na trzy grupy,
które powinny zainteresować bibliotekarki i bibliotekarzy.
Pierwszą grupę nazwaliśmy „czytelnikami w kontakcie z książką”.
Największa grupa, którą wyodrębniamy, wydaje się charakteryzować niewielkim zainteresowaniem lekturą książek. Można ją jednak posądzić o rys systematyczności w kwestii czytania, co się wyraża jedną lub dwiema książkami przeczytanymi na kwartał lub
nieco więcej. Grupa ta stanowi 39% badanej próby.
Drugą grupę nazwaliśmy „okazjonalnymi czytelnikami”.
Co czwarta osoba (26%) – w naszej próbie osób czytających i niekorzystających z biblioteki publicznej – czyta rocznie od 1 do 3 książek. Ich zainteresowanie książkami jest
minimalne i może, choć nie musi, ograniczać się do przewodników, poradników i całkowicie przypadkowych lektur. Jeśli do tej grupy włączymy kolejne 8%, które twierdzą, że
nie przeczytały w tym okresie ani jednej książki, to możemy spróbować zbudować profil
dotyczący ⅓ badanych. Jest on o tyle interesujący, że są to osoby, których nie uznajemy
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za zadeklarowanych czytelników książek i właśnie z tego powodu biblioteki publiczne
mogą próbować o nich zabiegać różnymi sposobami.
Trzecią z grup określiliśmy mianem „miłośników książek”.
Jest to grupa, która lokuje się blisko typowego użytkownika biblioteki publicznej. Wyróżniamy ją wskaźnikiem od 11 do 50 przeczytanych książek rocznie, co przyznaje 22%
badanych. Jeśli powiększymy ją o osoby czytające ponad 50 książek, to łącznie ta trzecia
grupa, najmniej liczna, będzie stanowić ¼ badanych.

Ryc. 35. Liczba książek drukowanych przeczytanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy
w grupie niekorzystających z bibliotek publicznych

Inne aniżeli papier nośniki książek nie stanowią konkurencji dla klasycznego druku
w gronie czytelniczek i czytelników niekorzystających z bibliotek publicznych. Łatwy
dostęp np. do cyfrowych wersji, z którymi miał kontakt co trzeci „niekorzystający czytelnik”, nie może uchodzić za wyjaśnienie braku zainteresowania wypożyczaniem książek
w bibliotece publicznej.
Klikanie wymaga mniej wysiłku aniżeli wizyta w bibliotece. Niekoniecznie też wiąże
się z wydatkiem, skoro „ściąganie z netu”, z czego najchętniej korzysta młodzież, nie
musi oznaczać płacenia za wersje cyfrowe. Te powody nie są jednak wystarczające, aby
drukowane książki z biblioteki zamienić na te cyfrowe pozyskiwane z sieci.
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Ryc. 37. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
słuchał(a) P. również audiobooków?

Ryc. 36. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
czytał(a) P. również książki w wersji
elektronicznej?

Czym kierują się czytelniczki i czytelnicy niekorzystający z bibliotek publicznych, kiedy wybierają dla siebie książki? Jeśli pominiemy oczywisty czynnik, czyli własne zainteresowania, okaże się, że w tym gronie najczęściej liczą się polecenia rodziny lub znajomych (43%). Stosunkowo duże znaczenie ma przywiązanie do autora, co przyznaje co
trzeci czytelnik książek. Co piąta, co dziesiąta osoba w tej grupie przyznaje, że jest podatna na takie rynkowe zachęty jak cena (13%) lub okładka (17%).
Tab. 18. Czym się P. kieruje, wybierając dla siebie książki?
Proc.
87
43
35
24
21
19
17
13
12
8
4
3
1
6

Własnymi zainteresowaniami
Poleceniami znajomych lub rodziny
Autorem
Recenzjami innych czytelników
Listami bestsellerów
Wymogami związanymi z pracą lub nauką
Okładką lub opisem na obwolucie
Ceną (promocje, oferty specjalne)
Profesjonalnymi recenzjami czerpanymi z mediów
Przyznanymi książce nagrodami
Rekomendacjami bibliotekarza
Rekomendacjami księgarza
Czymś innym (czym?)
Trudno powiedzieć
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Liczba
295
145
117
82
70
64
58
45
41
28
12
11
5
19
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Różnice pomiędzy czytelnikami niezwiązanymi i związanymi
z bibliotekami publicznymi
W tej części opracowania chcemy przede wszystkim zobaczyć grupę czytelniczek i czytelników niekorzystających z bibliotek publicznych („Bez BP”) na tle dwóch grup klientów bibliotek: tych, którzy korzystają z nich stosunkowo krótko, tj. do dwóch lat („Krótko
w BP”), i tych, których staż przekracza 5 lat („Długo w BP”).
Poniższe zestawienia w większości potwierdzają tezę, że czytanie książek i idące za
tym ich wypożyczanie z bibliotek publicznych jest praktyką kulturową uwarunkowaną
biograficznie (rodzinnie?). Statystycznie ujęte czynniki demograficzne i socjologiczne,
oczywiście też mają znaczenie, ale są na tyle dobrze rozpoznane, że większość wniosków okazuje się oczywistych. Niemniej, kilka cech różnicujących interesujące nas 3
grupy czytelnicze warto odnotować.
Kobiety czytające więcej i bardziej intensywnie, wykazują też większe przywiązanie
do biblioteki. Są jej podstawą i lojalną grupą klientów, zainteresowanych nie tylko wypożyczaniem książek, ale również spotkaniami i rozmowami.
Tab. 19. Podział na płeć badanych osób [w proc.]
Płeć
Kobieta
Mężczyzna

Bez BP
75
25

Krótko w BP
78
22

Długo w BP
84
16

Drugą wartą uwagi cechą środowiska społecznego bibliotek jest swoisty rytm przypływów i odpływów czytelników książek. Wczesny okres nauki wymaga dostępu zwłaszcza
do lektur obowiązkowych, które mają być „pod ręką”. Później miejsce bibliotek publicznych zajmują biblioteki na uczelniach. Okazuje się, że przekroczenie trzydziestego roku
życia wzmaga zainteresowanie czytaniem książek, jako że w każdej z 3 porównywanych
grup kategoria 30–39 lat jest najliczniejsza. W przypadku kobiet – zdecydowanie przeważających w każdej z trzech grup – po czterdziestce czytanie książek wydaje się znowu
słabnąć, choć najmniej właśnie w grupie korzystających z bibliotek długofalowo. Pokazuje to ponownie ich ważną rolę w życiu społecznym, zwłaszcza mniejszych społeczności. W drugiej fazie życia wiele osób znajduje w bibliotekach publicznych rolę łącznika
z kulturą, ze środowiskiem społecznym i ważne miejsce spotkań, gdzie przychodzi się
nie tylko po to, aby wypożyczyć kolejne książki.
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Tab. 20. Podział na wiek badanych osób [w proc.]
Wiek

Bez BP
4
18
17
27
18
5
8
3

Do 14 lat
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 lat i więcej

Krótko w BP
10
13
14
26
13
6
14
4

Długo w BP
3
7
12
20
18
15
18
7

Jeśli chodzi o wpływ wykształcenia, to oczywiście, sprzyja czytelnictwu książek, ale
nie odnotowujemy zależności pomiędzy szczeblami wykształcenia poniżej progu maturalnego a przywiązaniem do bibliotek publicznych.
Tab. 21. Podział na wykształcenie badanych osób [w proc.]
Wykształcenie
Niepełne podstawowe
Podstawowe
Gimnazjalne
Niepełne średnie
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Pomaturalne
Niepełne wyższe
Licencjat
Wyższe

Bez BP
3
4
8
9
4
17
5
4
7
39

Krótko w BP
6
5
6
7
8
24
8
4
6
26

Długo w BP
1
3
2
5
5
22
10
6
5
41

Tab. 22. Podział według sytuacji zawodowej badanych osób [w proc.]
Aktywność zawodowa
Uczę się i nie pracuję zawodowo
Uczę się i pracuję zawodowo
Pracuję (umowa o pracę)
Pracuję (stałe zajęcie bez umowy o pracę)
Pracuję dorywczo lub sezonowo
Własne gospodarstwo jako główne źródło utrzymania
Działalność gospodarcza, własna firma
Nie pracuję zawodowo – prowadzę dom
Nie pracuję zawodowo – renta lub emerytura
Nie pracuję zawodowo – zasiłek dla bezrobotnych lub inny
Inna sytuacja

Bez BP
21
5
40
3
3
0
9
6
9
2
2

Krótko w BP
24
5
35
2
3
1
0,5
5
18
2
0,5

Długo w BP
11
3
45
3
1,5
2
5
4
23
0,5
3

Być może najważniejszym, choć mało spektakularnym wynikiem porównania wyróżnionych grup jest wskazanie cezury oddzielającej czytelników mniej intensywnych
od tych, którzy muszą przeczytać co najmniej jedną książkę miesięcznie, albo znacznie
więcej. Do tej sprawy wrócimy w części trzeciej, ale dla odpowiedniego profilowania
tych grup trzeba odnotować tę właśnie różnicę. Długotrwałe obcowanie z biblioteką jest
równoznaczne z czytaniem kilkakrotnie większej liczby książek niż obywanie się bez
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biblioteki. Jest to sprawa o zasadniczym znaczeniu i niepodważalna racja bytu bibliotek
publicznych.
Zauważmy, że w grupie czytelniczek i czytelników nie korzystającej z bibliotek co
czwarta osoba (24%) czyta stosunkowo dużo, bo co najmniej 11 książek rocznie. Tymczasem, wśród czytelniczek i czytelników o bibliotecznym stażu, który nie przekracza 2
lat, odsetek ten ulega podwojeniu. Co najmniej 11 książek rocznie w tej grupie czyta już
44%. Z kolei wśród najdłużej odwiedzających bibliotekę jest to już wyraźnie więcej niż
połowa czytelników (58%).
Skoki te są jeszcze większe, jeśli wyodrębnimy tych, którzy czytają od 51 do 100 książek rocznie. Ci rekordziści stanowią 2% czytelników „pozabibliotecznych”, gdy ich odsetek rośnie trzykrotnie wśród nowych klientów bibliotek i aż siedmiokrotnie wśród wieloletnich klientów.
Tab. 23. Ile książek drukowanych na papierze przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Bez BP
6
20
23
16
14
8
2
–
3
8

1 książka
2-3 książki
4-6 książek
7-10 książek
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

Krótko w BP
3
14
19
15
22
14
6
2
4
1

Długo w BP
1
8
9
12
18
26
14
7
4
1

Warto odnotować, że brak potrzeby odwiedzania biblioteki ma związek z łatwością
pozyskiwania książek cyfrowych. Korzysta z nich więcej czytelników „pozabibliotecznych” (36%), aniżeli długotrwale przywiązanych do korzystania z bibliotek (25%). Mamy
do czynienia z procesem oswajania książki cyfrowej, co zdarza się znacznie częściej ludziom młodym niż seniorom. W rozmowach indywidualnych z bibliotekarkami dało się
słyszeć, że są wśród nich takie tradycjonalistki, które uważają, że „książka to książka”,
a więc „cyfra” tylko udaje książkę, co oczywiście nie przeszkadza bibliotekom oferować
zainteresowanym e-booki.
Tab. 24. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy czytał(a) P. również książki w wersji elektronicznej?
Bez BP
36
64

Tak
Nie
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Krótko w BP
31
69

Długo w BP
25
75
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Tab. 25. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy słuchał(a) P. również audiobooków?
Bez BP
20
80

Tak
Nie

Krótko w BP
28
72

Długo w BP
18
82

Przechodząc do opisu różnych aktywności, potrzeb, preferencji w interesujących nas
trzech grupach, odnotowujemy tylko kilka znaczących różnic, które pozwalają nam tą
drogą lepiej opisać środowisko czytelniczek i czytelników niekorzystających z bibliotek
publicznych.
Tab. 26. Ile miał(a) P. lat, kiedy po raz pierwszy przeczytał(a) P. samodzielnie książkę?
Bez BP
10
46
27
4

Do 5 lat
6-7 lat
8-10 lat
11-12 lat
13-15 lat
Więcej niż 15 lat
Trudno powiedzieć

Krótko w BP
9
45
30
6

3
1
9

2
3
5

Długo w BP
11
48
29
4
1
2
5

Tab. 27. Czy pamięta P. tytuł książki, którą przeczytał(a) P. pierwszy raz w życiu samodzielnie?
Bez BP
25
21
29
26

Tak
Nie pamiętam tytułu, ale była to lektura szkolna
Nie pamiętam tytułu, ale nie była to lektura szkolna
Nie pamiętam

Krótko w BP
26
24
24
26

Długo w BP
27
20
27
26

O ile powyższe porównanie niewiele wnosi do naszej analizy to wskaźnikowa wartość
czytania dzieciom – o czym niejednokrotnie wspominamy w kolejnych raportach z naszego badania – i tym razem daje o sobie znać. Okazuje się, że wśród niekorzystających
z bibliotek, co trzecia osoba (36%) nie czyta dzieciom, kiedy w dwóch pozostałych grupach tylko co czwarta osoba nie czyta dzieciom.
Oczywiście najczęściej się czyta swoim własnym dzieciom. Porównywane grupy nie
różnią się w tym względzie. Odnajdujemy wszakże różnice, jeśli mówimy o czytaniu innym audytoriom dziecięcym aniżeli własne dzieci. Najprostszym wyjaśnieniem są odmienne profile demograficzne każdej z trzech grup. Skoro w grupie funkcjonującej bez
bibliotek jest wyraźnie większy odsetek młodych ludzi, to adresatów czytania będzie
więcej wśród rodzeństwa lub kuzynostwa. Może to nasuwać środowisku bibliotecznemu pomysły, jak organizować rodzinne czytanie. Jak uczynić je atrakcyjnym i konkurencyjnym wobec czytania w domu – rodzeństwu lub kuzynostwu?
Różnice w profilach demograficznych oczywiście decydują o tym, że w grupie czytelniczek i czytelników wiernych bibliotekom (którą wyróżnia odsetek seniorów), częstymi
słuchaczami są wnuczęta.
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Tab. 28. Czy zdarza się P. czytać czasami dzieciom?
Bez BP
36
21
8
7
6
22

Nie
Codziennie lub prawie codziennie
Dwa, trzy razy w tygodniu
Średnio raz na tydzień
Kilka razy w miesiącu
Sporadycznie

Krótko w BP
27
24
9
8
9
23

Długo w BP
25
24
11
7
8
25

Tab. 29. Komu P. czytał(a)? Kim byli słuchacze?
Bez BP
61
15
11
20
23

Moje dziecko/dzieci
Moje wnuki/wnuczka/wnuk
Moje małoletnie rodzeństwo
Moje małoletnie kuzynostwo
Dzieci, z którymi nie łączy mnie pokrewieństwo

Krótko w BP
61
22
13
10
22

Długo w BP
58
29
8
13
27

Czy porównywane grupy istotnie różnią preferencje co do gatunków książek? Nie są
to różnice uderzające, ale ich uwypuklenie może być cenną wskazówką dla bibliotekarek i bibliotekarzy. Grupę czytelniczą funkcjonującą bez bibliotek zbliża do długoletnich
klientów bibliotek zamiłowanie do kryminałów lub horrorów (43–44%) i ten sam poziom
zainteresowania literaturą faktu, reportażami (25%).
Romanse i literatura piękna współczesna (żyjący pisarze) są znacznie częściej wskazywane w grupie długotrwałych klientów, aniżeli w grupie niekorzystających z bibliotek
publicznych.
Zwraca uwagę ustabilizowany poziom zainteresowania poezją w każdej z grup.
Tab. 30. Jakiego rodzaju książki ( jakie gatunki) najbardziej lubi P. czytać?
Literatura typu fantasy, baśnie
Literatura typu science fiction
Kryminały lub horrory
Literatura przygodowa
Klasyczna literatura piękna (uznanych nieżyjących autorów)
Literatura piękna współczesna (powieści żyjących uznanych pisarzy)
Poezja
Romans lub powieść obyczajowa
Aktualna literatura faktu, reportaże, analizy
Poradniki, przewodniki, podręczniki
Popularyzacja nauki
Humanistyka: teologia, religia, filozofia, nauki społeczne,
psychologia
Książki ściśle naukowe
Książki historyczne, dzienniki, biografie
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Bez BP
27
16
43
33
17

Krótko w BP
25
13
35
39
19

Długo w BP
22
12
44
36
25

19

19

30

9
34
25
27
11
12

11
39
14
20
8
13

10
48
25
18
7
11

8
31

8
26

5
38
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Okazuje się, że nowi klienci biblioteki wyróżniają się tym, że stosunkowo najczęściej
przyznają, że w ciągu ostatnich 3 lat zmieniły się im czytelnicze potrzeby, gusty lub nawyki. Czy był to powód przyjścia do biblioteki, czy może to właśnie kontakt z biblioteką
otworzył ich na nowe lektury? Jeszcze jedną wspólną cechę grupy czytelniczej bez bibliotek i tej, która jest im wierna, jest ten sam odsetek (60%) czytelników, którzy twierdzą, że w ostatnich latach ich potrzeby lekturowe nie uległy zmianie.
Tab. 31. Czy P. potrzeby, gusty lub nawyki jako czytelnika zmieniły się w ciągu ostatnich 3 lat?
Bez BP
11
17
50
10
12

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

Krótko w BP
16
24
40
8
12

Długo w B
13
20
52
8
7

Czytanie książek jest często uznawane przez samych czytelników za najlepszą formę
relaksu, nawet swoistą ucieczkę od stresów i zgiełku32. Nie dziwi zatem, że wieloletnie
przywiązanie do biblioteki publicznej – i skorelowane z nim czytanie większej liczby
książek – powoduje, że w tej grupie największy odsetek badanych skłania się ku opinii,
że książki są ważne w tym sensie, że miały znaczący wpływ na ich życie. Różnice pomiędzy trzema grupami czytelniczek i czytelników nie są jednak duże. W każdej grupie
większość – od 66% do 57% – wskazuje wpływ książek na własne życie.
Tab. 32. Czy czytanie książek miało znaczący wpływ na P. życie?
Bez BP
30
33
21
3
13

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

Krótko w BP
27
30
26
2
15

Długo w BP
37
30
18
2
14

Biblioteka jest miejscem rozmowy o książkach, wręcz uczy rozmowy o książkach, co
nie jest dostatecznie często podkreślane wśród badaczy, choć to bardzo ważna jej funkcja. Chodzi przede wszystkim właśnie o biblioteki publiczne w niewielkich miejscowościach, z których korzysta społeczność lokalna. Zupełnie inaczej funkcjonują np. biblioteki uczelni wyższych, główne i wydziałowe.
Długotrwały związek z biblioteką ma ten trudny do przecenienia skutek, że pomaga
wszelkim rozmowom, nie tylko o książkach. Zwykle zaczynają się od bibliotekarza rekomendującego nie tylko określone lektury, zwłaszcza nowości, na które wielu czytelników czeka, zapisując się nawet do kolejki. Bibliotekarki i bibliotekarze na tyle dobrze
32 Lubimyczytac.pl i PIK, op. cit.
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znają swoich wieloletnich czytelników, aby każdemu z nich zaproponować tytuł na miarę jej lub jego oczekiwań, możliwości i nawyków.
Tab. 33. Czy zdarza się P. z kimś rozmawiać o przeczytanej książce?
Bez BP

Krótko w BP

Długo w BP

Tak, bardzo często

28

33

42

Tak, od czasu do czasu

41

37

41

Tak, ale bardzo rzadko

20

21

13

11

7

4

Nie

Wagę rozmów o książkach prowadzonych w bibliotece publicznej jednoznacznie potwierdzają kolejne dwie tabele, która pokazują, że bibliotekarki i bibliotekarze stają się
zaufanymi doradcami w sprawach lektur. Ich ranga w środowisku czytelniczek i czytelników przywiązanych do bibliotek, dorównuje wpływowi „znajomych z pracy”, wymienianym na trzecim miejscu w każdej z porównywanych grup.
Tab. 34. Z kim zdarza się P. najczęściej rozmawiać o przeczytanej książce?
Rodzina
Przyjaciele, bliscy znajomi
Znajomi z pracy
Księgarze
Bibliotekarze
Nauczyciele
Fani (media społecznościowe, fora, portale, kluby dyskusyjne)
Przypadkowi ludzie
Z kimś innym

Bez BP
64
74
34
3
4
7
6
8
1

Krótko w BP
57
67
30
3
23
8
5
7
2

Długo w BP
61
69
36
3
34
7
5
7
2

Tab. 35. Czym się P. kieruje, wybierając dla siebie książki?
Bez BP
87
43
19
12
24
21
8
4
3
17
13
35
1
6

Własnymi zainteresowaniami
Poleceniami znajomych lub rodziny
Wymogami związanymi z pracą lub nauką
Profesjonalnymi recenzjami czerpanymi z mediów
Recenzjami innych czytelników
Listami bestsellerów
Przyznanymi książce nagrodami
Rekomendacjami bibliotekarza
Rekomendacjami księgarza
Okładką lub opisem na obwolucie
Ceną (promocje, oferty specjalne)
Autorem
Czymś innym
Trudno powiedzieć
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Krótko w BP
81
50
19
9
21
14
7
22
3
19
5
33
1
4

Długo w BP
87
54
16
13
28
22
10
38
4
23
5
44
1
1
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8.
Wskaźniki

B

udowanie wskaźników wymaga odniesienia się wprost do regulaminu Narodo-

wego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2. Infrastruktura
Bibliotek 2016–2020, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu Bi-

blioteka+. Infrastruktura Bibliotek, zainicjowanego w 2010 roku.
Wedle regulaminu celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 2 Infrastruktura Bibliotek 2016–2020 jest wzmocnienie potencjału i roli
bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. Priorytet Infrastruktura
Bibliotek 2016–2020 został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne
w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys.
mieszkańców. W ramach priorytetu biblioteki publiczne otrzymują dofinansowanie zadań związanych z: remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek. Uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury

– gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne
instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem
założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 50 tys. mieszkańców.
Osiągnięcie przez biblioteki publiczne podstawowego celu Priorytetu 2, tj. wzmocnienia, przekształcenia i rozwój funkcji tych bibliotek w życiu społeczności lokalnych,
podlega ewaluacji, co jest zasadniczym celem naszego badania. Aby była możliwa, wymagane są wskaźniki, które umożliwiają ocenę osiągniętych celów. W oparciu o wyniki
przeprowadzonego badania opinii, a właściwie jego pierwszego etapu w 2018 roku, zostaną zaproponowane cztery rodzaje wskaźników.
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Tab. 36. Typologia wskaźników badawczych
Wskaźniki

Statyczne
A
C

Jakościowe
Ilościowe

Dynamiczne
B
D

Wskaźniki typu A mają na celu opis funkcji bibliotecznych uznanych za istotne z punktu widzenia szeroko pojętej kultury czytelniczej w społeczności lokalnej. Takim wskaźnikiem jest np. dobrze oceniona współpraca biblioteki publicznej z różnymi podmiotami,
w tym zwłaszcza z organizacjami pozarządowymi, z których jedne wspierają czytanie
książek i związane z tym cele edukacyjne, a inne tylko pośrednio wpływają na praktyki
lekturowe mieszkańców gminy.
Wskaźniki typu C mają na celu pomiar funkcji bibliotecznych uznanych za istotne
z punktu widzenie szeroko pojętej kultury czytelniczej w społeczności lokalnej. Takim
wskaźnikiem „wpływu” jest np. odsetek czytelniczek i czytelników, którzy deklarują, że
czytają książki dzieciom. Innym wskaźnikiem „intensywności” czytania książek wśród
użytkowników biblioteki jest stosunek liczby osób, które deklarują przeczytanie co najmniej 21 drukowanych książek rocznie roku w dwóch grupach: użytkowników bibliotek
z co najmniej 5-letnim stażem bibliotecznym i użytkowników bibliotek ze stażem bibliotecznym nie dłuższym niż dwa lata.
Wskaźniki typu B i D mają dużą wagę, zwłaszcza w badaniu ewaluacyjnym, takim jak
nasze: odpowiadają na pytanie o zmiany w czasie. Efekty Programu Infrastruktura
Bibliotek oczywiście są, oczywiście, rozłożone w czasie, co podkreślaliśmy wielokrotnie. W raporcie z badania w 2018 roku, takie wskaźniki nie mogą jeszcze być uwzględnione, ale w oparciu o wyniki pierwszego pomiaru możliwe jest wytypowanie wskaźników,
które mają pewną moc różnicującą, co zostanie odpowiednio udokumentowane. Ostatecznie wybór wskaźników typu A i C ma prowadzić do spełnienia roli już w 2019 roku
roli jakościowych i ilościowych wskaźników dynamicznych.
Wskaźniki statyczne

Zarówno jakościowe, jak ilościowe wskaźniki o charakterze statycznym w pierwszym
etapie badania ewaluacyjnego mają znaczenie pomocnicze. Nie dysponując w 2018 roku
jeszcze przekrojami czasowymi, możemy jedynie wskaźniki relatywizować w obrębie
grupy bibliotek, które poddaliśmy badaniu. Warto przypomnieć, że – z niewielkimi wyjątkami – analiza opiera się danych z badań opinii, a więc o czytelnikach książek wiemy
tyle, ile zachcą nam o sobie powiedzieć w odpowiedzi na pytania zadawane w wywiadach.
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Podstawowa kategoryzacja czytelników książek

Trzy wyodrębnione grupy nazwane zostały: „czytelnikami w kontakcie z książką”, „czytelnikami okazjonalnymi” i „miłośnikami książek”. Przypomnijmy ich charakterystyki.
Grupa pierwsza – „czytelnicy w kontakcie z książką” – jest najbardziej liczna (39%)
i charakteryzuje się niewielkim zainteresowaniem lekturą książek, czego wskaźnikiem
jest czytanie mniej więcej jednej lub dwóch książek kwartalnie.
Grupa druga – „czytelnicy okazjonalni” – to co czwarta osoba w badanym środowisku
(26%), czytająca od 1 do 3 książek rocznie.
Grupa trzecia – „miłośnicy książek” – jest najmniej liczna, jeśli chodzi o osoby niekorzystające z bibliotek publicznych (22%) i czyta rocznie od jednej książki miesięcznie do
czterech i więcej (tj. ponad 50 książek rocznie).
Analizowane grupy mają odmienne profile socjodemograficzne, jeśli uwzględnić statystyczny rozkład wartości takich zmiennych jak: aktywność zawodowa, a zwłaszcza
wiek i wykształcenie. Te czynniki mocno wpływają na praktyki lekturowe, którymi się
interesujemy. Na przykład w grupie czytelników okazjonalnych co czwarta osoba ma
19 lat lub mniej, gdy takich osób w grupie miłośników książek jest znacznie mniej, bo
tylko 9%, co – nawiasem mówiąc – potwierdza niski poziom czytelnictwa książek wśród
młodzieży szkolnej.
W grupie miłośników książek odsetek osób z wyższym wykształceniem jest niemal
dwukrotnie wyższy niż w grupie czytelników okazjonalnych (proporcja 54 : 29).
Porównanie profilów trzech grup czytelników

Grupy prezentowane są w tabelach w kolejności od czytających najwięcej („miłośnicy”)
do czytających najmniej książek („okazjonalni”). Pozwala to uchwycić gołym okiem liniowość wartości zmiennych, gdy porównujemy ze sobą trzy grupy.
Tab. 37. Podział na płeć badanych osób [w proc.]
Płeć

Grupa 3
Miłośnicy
książek
84
16

Kobieta
Mężczyzna
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Grupa 1
W kontakcie
z książką
79
21

Grupa 2
Czytelnicy
okazjonalni
75
25

Wskaźniki
Tab. 38. Podział na wiek badanych osób [w proc.]
Wiek

Grupa 3
Miłośnicy
książek
9
27
16
15
9

Do 19 lat
30-34 lata
35-39 lat
40-44 lata
Powyżej 60 lat

Grupa 1
W kontakcie
z książką
18
11
14
15
12

Grupa 2
Czytelnicy
okazjonalni
27
11
14
7
13

Tab. 39. Podział na wykształcenie badanych osób [w proc.]
Wykształcenie

Grupa 3
Miłośnicy
książek
14
10
54

Od niepełnego podstawowego do zawodowego
Średnie
Wyższe

Grupa 1
W kontakcie
z książką
23
16
42

Grupa 2
Czytelnicy
okazjonalni
35
26
29

Tab. 40. Podział według sytuacji zawodowej badanych osób [w proc.]
Aktywność zawodowa

Grupa 3
Miłośnicy
książek
10
44
6

Uczy się i nie pracuje
Praca (umowa o pracę)
Emerytura lub renta

Grupa 1
W kontakcie
z książką
18
47
8

Grupa 2
Czytelnicy
okazjonalni
28
37
10

Warto zaobserwować praktyki lekturowe w trzech grupach różniących się intensywnością czytelnictwa książek i nie korzystających z bibliotek publicznych.
Tab. 41. Podział według samodzielnych praktyk lekturowych [w proc.]
Pierwsze samodzielne praktyki lekturowe

Grupa 3
Miłośnicy
książek
50
23
23

Samodzielnie przeczytana książka w wieku 6–7 lat
Samodzielnie przeczytana książka w wieku 8–10 lat
Zapamiętany tytuł pierwszej książki

Grupa 1
W kontakcie
z książką
53
28
27

Grupa 2
Czytelnicy
okazjonalni
36
29
23

Wydaje się, że wczesne wykształcenie się kompetencji kulturowej, jaką jest samodzielne czytanie książek, sprzyja intensywności czytania. Przy czym zmienną interweniującą jest poziom wykształcenia, stąd nie należy wyciągać z tej obserwacji za daleko
idących wniosków.
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Tab. 42. Podział według czynności czytania względem dzieci [w proc.]
Czytanie książek dzieciom

Grupa 3
Miłośnicy
książek
25
28
61

Nieczytanie dzieciom
Czytanie książek dzieciom codziennie
Czytanie własnym dzieciom

Grupa 1
W kontakcie
z książką
30
25
62

Grupa 2
Czytelnicy
okazjonalni
43
10
59

Powyższy zestaw wskaźników ma zróżnicowaną moc predykcyjną. Obok kwestii czytania lub nieczytania dzieciom, ważne jest to, jak często się to robi.
W większości przypadków zależności przyjmują formę liniową. Można więc powiedzieć, że przyjęty tu podział na trzy kategorie czytelniczek i czytelników – „miłośników
książek”, „czytelników w kontakcie z książką” i „czytelników okazjonalnych” – jest użyteczny odnośnie do analizy grupy czytelników niekorzystających z biblioteki publicznej.
Tab. 43. Podział według ulubionych gatunków książek [w proc.]
Ulubione gatunki książek

Grupa 3
Miłośnicy
książek
Kryminały i horrory
57
Romans/powieść obyczajowa
39
Książki historyczne, dzienniki, biografie
39
Literatura przygodowa
37
Aktualna literatura faktu, reportaże, analizy
34
Literatura piękna współczesna
33
Literatura typu baśnie, fantasy
32
Literatura piękna klasyczna
23
Zmiany gustów i nawyków czytelniczych
Tak (zdecydowanie + raczej)
36
Zdecydowanie nie
14

Grupa 1
W kontakcie
z książką
39
32
34
33
30
22
28
21
27
11

Grupa 2
Czytelnicy
okazjonalni
38
41
25
32
15
7
24
14
23
7

Tab. 44. Podział według wpływu książek na życie badanego [w proc.]
Wpływ książek na własne życie

Grupa 3
Miłośnicy
książek
77
0

Tak (zdecydowanie + raczej)
Zdecydowanie nie

Grupa 1
W kontakcie
z książką
67
2

Grupa 2
Czytelnicy
okazjonalni
51
5

Tab. 45. Czy rozmawia Pani/Pan o książkach [w proc.]
Rozmowy o książkach

Grupa 3
Miłośnicy
książek
47
39
4

Bardzo często
Od czasu do czasu
Nie
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Grupa 1
W kontakcie
z książką
34
42
5

Grupa 2
Czytelnicy
okazjonalni
11
47
14
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Tab. 46. Z kim rozmawia Pani/Pan o książkach [w proc.]
Z kim rozmawia się o książkach

Grupa 3
Miłośnicy
książek
82
71
36
14

Przyjaciele, bliscy znajomi
Rodzina
Znajomi z pracy
Fani

Grupa 1
W kontakcie
z książką
74
73
40
4

Grupa 2
Czytelnicy
okazjonalni
69
45
27
3

Tab. 47. Dodatkowe możliwości korzystania z cyfrowych form książek [w proc.]
Korzystanie z cyfrowej formy książek

Grupa 3
Miłośnicy
książek
37
25

E-booki
Audiobooki

Grupa 1
W kontakcie
z książką
35
18

Grupa 2
Czytelnicy
okazjonalni
37
19

Grupa 1
W kontakcie
z książką
91
47
42
28
24
17
23
14
15

Grupa 2
Czytelnicy
okazjonalni
84
37
22
15
10
15
17
8
9

Tab. 48. Kryteria wyboru książek [w proc.]
Kryteria wyboru książek

Grupa 3
Miłośnicy
książek
96
57
48
34
33
23
20
19
18

Własne zainteresowania
Polecenia znajomych lub rodziny
Autor
Recenzje innych czytelników
Listy bestsellerów
Okładka lub opis na obwolucie
Wymogi związane z nauką lub pracą
Profesjonalne recenzje
Cena

Jak widać ww. zależności mają charakter liniowy, uwypuklając różnice pomiędzy trzema porównywanymi grupami. Grupa miłośników książek w jednej kwestii nie różni się
od czytelników okazjonalnych, a mianowicie w obydwu grupach odnotowujemy ten sam
odsetek użytkowników e-booków. W pozostałych kwestiach kompetencje kulturowe miłośników książek są znacznie lepiej rozwinięte niż pozostałych dwóch grup. Przykładem
tego jest choćby wskazywanie większej liczby kryteriów wyboru lektury przez tych, którzy więcej czytają i w związku z tym mają nawyk wykorzystywania większej liczby źródeł informacji. Nawiasem mówiąc, taka metakompetencja kulturowa jest z pewnością
mocną stroną bibliotekarek i bibliotekarzy.
Zaproponowany podział pozwala powiedzieć, że liczba drukowanych książek przeczytanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jest dobrym wskaźnikiem ogólnym dla oceniania
efektów działania biblioteki publicznej.
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Generalny index oceny biblioteki
Poniżej prezentujemy tabelę zbiorczą, która została zbudowana, aby stworzyć generalny
INDEX oceny biblioteki publicznej oparty o 6 wymiarów. W przyszłości będziemy mogli
w sposób syntetyczny przedstawić ilościowy wskaźnik dynamiczny typu D w oparciu
o ten INDEX.
Dla obliczenia tego INDEX-u zostały włączone 3 wymiary, na których biblioteki łącznie
otrzymały w naszym badaniu najwięcej ocen pozytywnych od swoich użytkowników
oraz 3 kolejne wymiary, na których biblioteki łącznie otrzymały najmniej ocen pozytywnych. Liczby w sześciu pierwszych kolumnach tabeli to odsetki wskazań zdecydowanie
pozytywnych przypadających na każdą z 25 zbadanych bibliotek.
Tab. 49. Indeks oceny bibliotek [w proc.]
Wymiary oceny
biblioteki
Andrzejewo
Bobrowniki
Brzeg
Dębno
Domaniów
Góra
Grodzisk
Mazowiecki
Hażlach
Jarocin
Kępice
Kluszkowce
Kock
Kowiesy
Koźmin Wlkp.
Limanowa
Miasteczko Śląskie
Mogilno
Nowe Miasto
Lubawskie
Nowogród
Sanok
Staszów
Szczaniec
Tomaszów Lubelski
Wejherowo
Stary Sącz

Wielkość
księgozbioru
88
34
44
65
28
57
32

Różnorodność Nowości
księgozbioru
81
98
39
45
39
42
67
63
38
40
59
67
42
37

Wygodny
katalog
67
29
46
71
40
62
36

Dla
juniorów
93
62
43
74
43
63
46

Dla
seniorów
84
52
31
36
22
35
34

Index

Rok

6
–2
–4
6
–6
4
–4

2016
2017
2017
2016
2019
2017
2019

47
39
38
63
51
52
61
38
53
62
64

48
43
37
60
49
56
65
43
51
63
61

52
43
40
71
54
66
56
37
48
52
55

59
48
41
63
42
52
70
47
44
63
67

59
41
61
54
77
63
86
38
65
64
72

44
23
44
18
46
49
71
21
63
65
71

0
–4
–2
4
4
6
4
–4
0
4
4

2019
2019
2017
2016
2017
2019
2017
2019
2016
2017
2017

53
53
59
48
63

43
54
51
50
71

49
50
46
38
66

41
57
45
55
63

50
66
19
67
87

49
41
12
76
84

0
4
–2
2
6

2016
2016
2019
2016
2016

63
69

63
74

43
71

38
76

61
87

54
82

2
6

2019
2018

Końcowa wartość INDEX-u została obliczona w następujący sposób. Jeśli wartość
indexu wynosi 6, to znaczy, że biblioteka na każdym z 6 wymiarów otrzymała oceny
wyższe od średniej lub na poziomie średniej w całej grupie 25 bibliotek. Dla przykładu:
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jeśli wartość indexu wynosi –4 to znaczy, że dla czterech z sześciu wymiarów biblioteka
otrzymała oceny poniżej średniej.

Wskaźnik W/Z (wypożyczenia/zbiory)
Jedynym wskaźnikiem, który został obliczony w oparciu o dane pochodzące spoza badania ewaluacyjnego 2018 i który został uwzględniony na tym etapie badania – głównie w celach kontrolnych i porównawczych – jest wskaźnik odpowiadający na pytanie:
czy w latach 2016–2017 w każdej z badanych bibliotek publicznych nastąpił wzrost czy
też spadek liczby wypożyczeń książek i liczebności księgozbioru. Ze względu na bardzo zróżnicowaną sytuację bibliotek, o czym wielokrotnie wspominamy w tym raporcie,
INDEX-u nie należy traktować w oderwaniu od innych wskaźników. W pewnych przypadkach, jak dla biblioteki w Andrzejewie czy w Szczańcu, INDEX pozytywnie koreluje z innymi uzyskanymi wynikami. Jednak na wyciąganie daleko idących wniosków na
podstawie tego wskaźnika, trzeba jeszcze poczekać.
Tab. 50. Wskaźnik W/Z
Wskaźnik
W/K

Miejscowość

1.

Tomaszów
Lubelski
Andrzejewo
Szczaniec
Nowogród
Kluszkowce
Dębno
Sanok
Miasteczko Śląskie

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wypożyczenia
70330
10043
4607
7154
2776
48424
67004
12992

2016
księgozbiór
45511

wypożyczenia
70505

18363
10073
13298
6979
62066
78463
23571

10251
5260
6700
4559
47158
60792
10988

2017
księgozbiór

W/W

K/K

45384

1,002488

0,997209

19392
10619
13611
7288
63099
75748
22804

1,020711
1,141741
0,936539
1,642291
0,973856
0,907289
0,845751

1,056037
1,054204
1,023537
1,044276
1,016644
0,965398
0,96746

zakończone 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Góra (f. Czernino)
Mogilno
Brzeg
Kępice
Koźmin
Wielkopolski
Bobrowniki
Nowe Miasto
Lubawskie
Kock

7402
65710
72135
18596
69143

9070
70112
52196
36287
28105

6989
58329
3582
16040
47851

7487
77904
42603
34973
25203

0,944204
0,887673
0,049657
0,862551
0,692058

0,825469
1,111136
0,816212
0,963789
0,896744

bd
44258

18924
40697

7899
35689

19035
40335

bd
0,806385

1,005866
0,991105

35059

16118

27519

16085

0,784934

0,997953

54139

1,068996

0,997953

bd

bd

zakończone 2018
1.

Stary Sącz

43988

54579

1.

Staszów

56307

65030

47023

zakończone 2019
bd
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Wskaźnik
W/K
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejscowość

Kowiesy
Grodzisk Mazowiecki
Hażlach
Jarocin
Limanowa
Wejherowo
Domaniów

wypożyczenia
bd
bd
23973
176 943
82388
bd
9929

2016
księgozbiór
6373
39720
1863
132 247
74076
bd
5198

wypożyczenia
4233
85544
25047
176 666
bd
bd
11407

2017
księgozbiór
6463
41322
2244
127 822
bd
bd
4941

W/W

bd
bd
1,0448
0,998435
bd
bd
1,148857

K/K

1,014122
1,040332
1,204509
0,96654
bd
bd
0,950558

Dla badań ewaluacyjnych w kolejnych pomiarach 2019 i 2020 za najbardziej miarodajne uznałem trzy wskaźniki charakteryzujące zachowania czytelnicze i kulturę czytelniczą gminy: czytanie dzieciom, czytanie książek drukowanych i korzystanie z rekomendacji bibliotekarza. Trzy tabele prezentowane niżej pokazują – aktualne dla roku 2018
– zróżnicowanie wartości tych wskaźników. W przypadku dwóch z nich: C1 i C2 można
w łatwy sposób zobaczyć, które biblioteki lokują się (dla danego wskaźnika) powyżej
średniej, na poziomie średniej i poniżej średniej w grupie 25 bibliotek.
INDEX, wskaźnik W/Z (wypożyczenia/zbiory) oraz C2 zostały uwzględnione w załączniku nr 1 i nr 2 w materiałach charakteryzujących poszczególne biblioteki.

Wskaźnik C1 – Czytanie dzieciom

·86·

Wskaźniki

Wskaźnik C2 – Liczba przeczytanych książek drukowanych
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Wskaźnik C3 – Korzystanie z rekomendacji bibliotekarza przy wyborze książek

Uwagi końcowe na temat metod realizacji badania,
narzędzi oraz wskaźników
Doświadczenia zebrana w badaniu założycielskim w 2018 roku pozwalają sformułować
rekomendacje i zalecenia do badania w roku 2019. Ewaluacja jako podstawowy cel badania wymaga, aby ewentualne zmiany dotyczące metod realizacji badania w terenie, narzędzi i wskaźników, pozwoliły zachować porównywalność wyników badania w czasie,
tj. w okresie 2018–2020.
Najpoważniejszym problemem metodologicznym w tym badaniu jest zapewnienie
różnorodności ewaluowanych projektów modernizacji bibliotek publicznych przy zachowaniu możliwości porównania w czasie wyników osiąganych przez każdą z badanych
bibliotek. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze różnice co do czasu, rodzaju i skali zmian
w tychże bibliotekach. Ta druga kwestia ma charakter „zmiennej interweniującej”, którą
w pewnych granicach trzeba uwzględnić. Celem głównym badania ewaluacyjnego jest
wszakże monitorowanie efektów każdego z wybranych projektów bibliotecznych współfinansowanych w ramach Priorytetu 2 w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa: Infrastruktura Bibliotek 2016–2020.
Dodatkowym celem, który towarzyszył konstruowaniu badania założycielskiego było
dostarczenie bibliotekarkom i bibliotekarzom oraz Instytutowi Książki jako operatorowi
Programu wskazówek i zaleceń, pozwalających na bardziej efektywne działanie.
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Poniżej skupię się na wybranych kwestiach metodologicznych, które wydają mi się
ważne dla kontynuowania badania ewaluacyjnego w nadchodzących latach.
Dobór próby badawczej

W roku 2018 badanie objęło łącznie 25 bibliotek publicznych, na co składało się 16 zadań
zakończonych w 2016 i 2017 roku, jedno zadanie zakończone w marcu 2018 roku i 8 zadań
przewidzianych do zakończenia w roku 2019. Umowa stanowiła, że liczba badanych bibliotek nie może być mniejsza niż 21.
Pierwszym postulatem jest kontynuacja badania we wszystkich 25 obiektach, dla których zostały zebrane dane za pomocą standaryzowanych kwestionariuszy ankietowych
i wywiadów, co daje dobry punkt odniesienia dla wyników zbieranych w kolejnych corocznych pomiarach.
Drugim postulatem jest dalsze powiększenie próby. Chodzi o biblioteki publiczne, które zakończyły zadania w 2018 roku. Badanie ewaluacyjne wykonane w IV kwartale 2018
roku, nie mogło uwzględniać reprezentacji wszystkich zadań zakończonych w 2018 roku.
Jednak po ich odebraniu i rozliczeniu przez Instytut Książki możliwe jest uzupełnienie
próby o 7 kolejnych zadań. Wydaje się to ze wszech miar konieczne, dla uzyskania pełnego obrazu interesującego nas procesu.
Trzecim postulatem w konsekwencji wyżej wskazanych jest powiększenie podstawowej próby w 2019 roku do minimum 28 zadań, dzięki dodaniu zadań zakończonych
w 2018 roku. Dałoby to w efekcie po 7 dla każdego z 4 kolejnych lat ich zakończenia: 2016,
2017, 2018 i 2019. Do tej puli podstawowej zostałyby dodane 4 zadania w charakterze rezerwy, po jednym dla każdego z 4 lat. Łącznie w próbie zadań w badaniu ewaluacyjnym
w 2019 roku znalazłyby się maksimum 32 zadania.
Narzędzia badań

Zastosowano typowe narzędzia badań opinii, tj. standaryzowane wywiady kwestionariuszowe oraz wywiady otwarte, prowadzone wedle ujednoliconych scenariuszy. Techniki badawcze były dostosowane do warunków realizacji: wywiad bezpośredni face-to-face, wywiad realizowany telefonicznie acti (computer assisted telephone interviewing) lub
sieciowo cawi (computer assisted web interviewing).
W roku 2019 rekomenduje się zastosowanie tych samych technik badawczych oraz
częściowo zmodyfikowanych, tj. standaryzowanych kwestionariuszy oraz scenariuszy
wywiadów. Zmiany w narzędziach są niezbędne, aby z jednej strony uzyskać więcej
wartościowych informacji, a z drugiej oszczędzić czas respondenta. Dla pewnej części
uczestników badania, zwłaszcza dla osób w podeszłym wieku, wywiady ankietowe były
zbyt długie. Czas wywiadu ankietowego powinien zostać skrócony o 25–30%.
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Istotną kwestią jest rozłożenie drugiego etapu badania w czasie, o ile projekt można
rozpocząć w pierwszym kwartale 2019 roku. Nie ma potrzeby koncentrowania badania
w krótkim czasie, tak jak z konieczności było to w 2018 roku. Wręcz przeciwnie – zaleca
się prowadzenie badania przez okres około 6 miesięcy, co umożliwi uchwycenie w pewnej części wpływu sezonowości, choć jest to kwestia raczej drugorzędna. Wstępna agenda drugiego etapu projektu wyglądałaby następująco:
Pierwszy kwartał 2019 – konsultacje wewnętrzne, nawiązanie ponownych kontaktów
z bibliotekami, modyfikacja narzędzi, sprawy techniczne
Drugi kwartał 2019 – realizacja wywiadów otwartych z bibliotekarkami i bibliotekarzami i pierwszy etap badań kwestionariuszowych
Trzeci kwartał 2019 – kontynuacja wywiadów otwartych, z włączeniem liderów lokalnej opinii publicznej (wrzesień) i drugi etap badań kwestionariuszowych
Czwarty kwartał 2019 – trzeci etap badań kwestionariuszowych (październik–listopad) i opracowanie końcowe (grudzień)
Wskaźniki

Kwestia budowania wskaźników pozostaje nadal otwarta i w dużym stopniu zależy od
decyzji, jak daleko będą sięgać zmiany w narzędziach badań, tj. w standaryzowanych
kwestionariuszach wywiadów ankietowych i w scenariuszach wywiadów otwartych.
Sugestie co do wskaźników dynamicznych (typu D) zostały przedstawione powyżej,
aby uzyskać w oparciu o te wskaźniki w 2020 roku obraz zmian, który interesuje nas
najbardziej wobec zadań zakończonych w latach 2016, 2017 i 2018. Dla zadań przypadających na rok 2019 będzie możliwe dokonanie porównania z rokiem 2018, mając jednak na
uwadze, że dla większości z nich, będzie to okres dużych zaburzeń w funkcjonowaniu
bibliotek, co na pewno odnotują ich klienci. Sugestie co do powiększenia próby o 7 nowych zadań, zakończonych w 2018 roku zostały przedstawione wyżej.
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Załącznik 1
25 projektów modernizacyjnych
w ocenie liderów lokalnej opinii publicznej

W

tym załączniku zostały umieszczone fragmenty wypowiedzi liderów zebrane w każdej z 25 gmin. Chodziło o uchwycenie spojrzenia na biblioteki
i czytanie książek z pozycji różnych lokalnych środowisk: nauczycielskich,

urzędniczych, samorządowych, organizacji pozarządowych, mediów, nielicznych przedsiębiorców związanych z kulturą ( jak księgarze), bibliotekarskich i animatorów kultury.
Każda biblioteka publiczna została wstępnie opisana na podstawie danych, pochodzących z wniosków, które wpłynęły do Instytutu Książki.
W wypadku zakończonych modernizacji poniższą dokumentację uzupełniają zdjęcia
i podstawowa informacja finansowa dająca pogląd na wielkość inwestycji.
Każda biblioteka publiczna opatrzona jest informacją wskaźnikową. Pierwszy wskaźnik W6 (lub index), który przybiera wartość od -6 do 6, pokazuje jak biblioteka oceniana
jest przez czytelników poprzez 6 wymiarów: wielkość księgozbioru, różnorodność księ-

gozbioru, nowości, wygodny katalog, udogodnienia dla najmłodszych, udogodnienia dla
najstarszych.
Drugi wskaźnik W/Z przybiera wartości + lub – (bd oznacza brak danych) i pokazuje
kierunek zmian w okresie 2016–2017 odnośnie do liczby wypożyczeń i wielkość księgozbioru. Jeśli wskaźnik wynosi + + to znaczy, że w obydwu przypadkach w tym okresie
nastąpił wzrost. Jeśli oznaczenie jest np. + – to znaczy, że nastąpił w tym okresie wzrost
liczby wypożyczeń i spadek liczebności księgozbioru.
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Andrzejewo (2016)
Index W6 = 6
Wypożyczenia / zbiory: + +

Poszerzenie oferty kulturalnej gminy Andrzejewo
poprzez adaptację pomieszczeń budynku na Bibliotekę Gminną

Zadanie polegało na poszerzeniu oferty kulturalnej gminy Andrzejewo poprzez adaptację pomieszczeń budynku na Bibliotekę Gminną. W ramach projektu zostały wykonane prace remontowe i adaptacyjne wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażono poszczególne sale w sprzęt i urządzenia oraz zakupiono
urządzenia elektroniczne oraz sprzęt oświetleniowy i sprzęt nagłośniający. Została opracowana wizualizacja (m.in. logo, oznakowanie obiektu).
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym)
Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
Okres realizacji zadania
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951119 / 980258,17 zł
713340 / 713340,00 zł
1.06.2016 – 30.11.2016
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Opinie

Większość liderów (5), w tym czterech „zdecydowanie”, zgadza się, że w gminie Andrzejewo poprawił się dostęp mieszkańców do książek. Jako główny powód wskazano nową
bibliotekę, większy księgozbiór, internet oraz salę spotkań w bibliotece.
Jedna osoba miała odmienne zdanie, uważając że dostęp do książek wśród mieszkańców gminy się nie poprawił, brakuje bowiem filii biblioteki głównej.
Połowa zapytywanych liderów (3) dostrzegła zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej, zwracając uwagę na następujące działania:
•

organizowanie spotkań autorskich, teatrzyków; udział w akcjach czytelniczych;

•

programy czytelnicze i ich dofinansowania;

•

organizowane spotkania literackie.

Dwie osoby, a więc mniejszość liderów, zgłosiła pomysły i propozycje, aby zwiększyć
czytelnictwo w gminie:
•
•

realizowanie projektów czytelniczych;
„Istotne jest, aby w (mojej) miejscowości powstała biblioteka publiczna. Na dzień
dzisiejszy jest tylko szkolna”.

Wszyscy (6) liderzy uważają, że warto czytać książki, uzasadniając to w następujący
sposób:
•

książka papierowa ma większą wartość, zaspokaja potrzeby, rozwija mowę;

•

książki rozwijają;

•

dzięki czytaniu książek można poszerzyć wiedzę;

•

książki rozwijają doznania estetyczne;
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•

książka to jest książka.

Większość osób (5) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych. Jedna osoba nie słyszała o Programie.
Wywiady z pracownikami biblioteki i szkół przeprowadzono w dniach: 17/10/2018 (2);
24/10/2018 (2); 3/10/2018 (1); 8/10/2018 (1).

Bobrowniki (2017)
Index W6 = -2
Wypożyczenia / zbiory: bd +

Przebudowa obiektu starej szkoły w Dobieszowicach
z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną

Zadanie polegało na przebudowie budynku „starej szkoły” w Dobieszowicach z przeznaczeniem na filię biblioteki Gminnego Ośrodka Kultury. Biblioteka została przeniesiona do obiektu, który spełnia wymagane standardy – jest to pierwsza biblioteka w gminie dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmował: prace wewnętrzne
w pomieszczeniu głównym biblioteki, czytelni cichej, w pomieszczeniu ze stanowiskami
komputerowymi, w czytelni głośnej dla małych dzieci do działań animacyjnych świadczonych przez bibliotekę pozastandardowo, na rzecz społeczności lokalnej, w pomieszczeniu kuchennym dla personelu, toalecie, pomieszczeniu gospodarczym, na klatce
schodowej. Ponadto wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, wymieniono pokrycie dachowe, zmodernizowano elewację zewnętrzną, wymieniono drzwi, okna, instalację elektryczną, ocieplono ściany, wyposażono obiekt w nowoczesne meble – regały,
szafy, biurka, krzesła, stoły i sprzęt – komputery z oprogramowaniem i rzutnik z projektorem. Wszystko pod nadzorem inspektorów budowlanych. Dzięki temu biblioteka spełnia kryteria Certyfikatu Biblioteka+, a po zakończeniu zadania utrzyma wdrożone
standardy przez okres co najmniej 5 lat. Odbyła się także promocja projektu i Programu
przez imprezę okolicznościową przygotowaną wspólnie z Radą Sołecką, Radą Rodziców
i sektorem ngo.
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym)
Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
Okres realizacji zadania
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517 500,00 zł
09.05.2016 – 31.03.2017
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Opinie

Większość liderów (5) uważa, że w perspektywie ostatnich 3 lat w gminie Bobrowniki zdecydowanie poprawił się dostęp mieszkańców do książek, wskazując jako główny
powód filię w Dobieszowicach oraz większy księgozbiór. Inne powody, wskazane przez
liderów, to uczestnictwo Biblioteki w programach popularyzujących czytanie książek,
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spotkania literackie, większy budżet na zakup książek oraz regularne informacje na bieżąco o działalności Biblioteki.
Jedna osoba ma odmienne zdanie, uważając że dostęp do książek wśród mieszkańców
gminy się nie poprawił. Jako przyczyny wskazała wysokie ceny książek, zbyt małą liczbę
imprez typowo czytelniczych oraz negatywny wpływ internetu.
Wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono wywiady zauważyły zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej:
•

biblioteka jest odnowiona, jest większy księgozbiór, jest wsparcie finansowe;

•

zwiększyła się liczba młodych czytelników;

•

biblioteki współpracują z placówkami oświaty, seniorami;

•

jest duży nacisk na działalność dodatkową – imprezy dla seniorów i dzieci, nie
tylko wypożyczanie książek;

•

organizowane są spotkania z autorami oraz wyjazdy edukacyjne dla dzieci.

Połowa zapytywanych osób (3) zgłosiła swoje propozycje i pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo książek w gminie Bobrowniki:
•

pomogłoby zmniejszenie cen książek;

•

powinno być więcej imprez typowo czytelniczych;

•

przystępowanie do różnego rodzaju konkursów.

Większość osób (5) uważa, że warto czytać książki, jedna nie ma zdania na ten temat.
Wskazano następujące powody, dla których warto czytać książki:
•

książka pobudza wyobraźnię, myślenie, rozwija słownictwo;

•

książki rozwijają słownictwo, wiedzę;

•

książki dają przyjemność, pozwalają się zrelaksować;

•

mają swój urok;

•

książki odzwierciedlają wiarygodne informacje.

Większość osób (4) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych. Dwie osoby nie słyszały o Programie.
Wywiady z pracownikami biblioteki, szkoły, przedszkola i starostwa przeprowadzono
w następujących dniach: 9/10/2018 (2); 24/10/2018 (2); 23/10/2018 (2); 25/10/2018 (2).
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Brzeg (2017)
Index W6 = -4
Wypożyczenia / zbiory: bd -

Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych
i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej „Brzeg”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu wykonała następujące
zadania związane z remontem, modernizacją oraz wyposażeniem budynku biblioteki:
1) instalację dźwigu osobowego, wyrównanie poziomu posadzek, w celu ułatwienia dostępu do biblioteki, przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, budowę toalety dla
osób niepełnosprawnych, 2) remont elewacji budynku, malowanie ścian, naprawę podłóg oraz montaż klimatyzacji w celu poprawy warunków pracy i korzystania z biblioteki, 3) adaptację i wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni digitalizacji cennych
zbiorów biblioteki, w tym zbiorów regionalnych, 4) montaż bramek antykradzieżowych
w celu zabezpieczenia zbiorów i zewnętrznej wrzutni książek, która umożliwia wszystkim użytkownikom zwrot wypożyczonych zbiorów również po godzinach pracy biblioteki, 5) adaptację przestrzeni dla dzieci (tzw. kącik malucha, miejsce do bezpiecznej zabawy w czasie korzystania z biblioteki ich opiekunów) z wydzielonym księgozbiorem
dziecięcym oraz dla młodzieży i dorosłych, 6) stworzenie stref do pracy indywidualnej,
czytania książek i czasopism, zabaw i gier. Nowoczesne wyposażenie biblioteki w czytniki książek (z możliwością wypożyczania do domu), komputery stacjonarne do pracy
indywidualnej, laptopy do zajęć grupowych, urządzenia sieciowe, sprzęt nagłaśniający,
telewizory do prezentacji, słuchawki, a także wyposażenie (regały, stoły, sofy itp.) pomieszczeń biblioteki służyć będą wszystkim czytelnikom biblioteki (dzieciom, młodzieży,
dorosłym), tym zainteresowanym książką, czasopismem, grą planszową i tym, którzy są
zwolennikami warsztatów artystycznych i spotkań w gronie hobbystów. Uwzględniając
w wyposażeniu biblioteki takie elementy jak: zewnętrzny monitor, pełniący rolę tablicy
informacyjnej oraz system znaków informujących o bibliotece rozmieszczony na terenie miasta, zwiększono widoczność Biblioteki oraz dostępność informacji o organizowanych imprezach edukacyjno-kulturalnych wśród mieszkańców Brzegu.
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym)
Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
Okres realizacji zadania
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2 305 125 zł
1 725 713 zł
1.01.2016 – 29.12.2017

Załącznik 1

Opinie

Większość liderów (5) uważa, że w gminie Brzeg poprawił się dostęp mieszkańców do
książek, wskazując jako główny powód remont obiektu, większy księgozbiór, jak również internet. Rozmówcy podkreślają, że przydatne są nowe rozwiązania technologiczne przy wypożyczaniu książek, umożliwienie dostępu do Biblioteki niepełnosprawnym,
a także dostęp do Biblioteki Publicznej przez szkołę.
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Dwie osoby mają odmienne zdanie i uważają, w tym jedna „zdecydowanie”, że dostęp
do książek wśród mieszkańców gminy Brzeg się nie poprawił. Jako przyczyny wskazano
brak stałego etatu w jednej z filii Biblioteki oraz zamknięcie księgarni.
Większość rozmówców (3) zauważyła zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej, choć dwoje się z tym nie zgadza, a jedna nie miała zdania w tej kwestii. Wskazano tylko zmiany „na plus”.
Jakie zauważono zmiany:
•

są szersze możliwości dotarcia do czytelników dzięki zewnętrznej tablicy informacyjnej, po remoncie przybywa nowych młodych czytelników;

•

dzięki programom rządowym mamy większy, bogaty księgozbiór, więcej ciekawych lektur;

•

lepszy komfort obsługi przez Bibliotekę, kiermasz książek, propagowanie czytelnictwa, zajęcia edukacyjne.

Większość zapytywanych osób (5) zgłosiła swoje pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo
książek w gminie Brzeg. Dwie nie zgłosiły żadnych propozycji:
•

pomogłaby współpraca pomiędzy szkołami;

•

należy organizować akcje szkolne, a książki powinny być tańsze;

•

niższe ceny książek;

•

zaangażowanie szkół w działalność i jej kontynuowanie w Bibliotece Miejskiej, nie
tylko podczas konkretnych konkursów czy akcji.

Życzyłabym sobie, żeby w każdej szkole na etacie był zatrudniony bibliotekarz.
Wszystkie osoby (7) uważają, że warto czytać książki, wskazując następujące powody:
•

książka pobudza zmysły;

•

nic nie zastąpi książki, spotkanie z książką to przygoda;

•

książki rozwijają wyobraźnie i poszerzają wiedzę;

•

nie można tego porównywać, sam wygląd i zapach książki to coś innego;

•

nie można tego porównywać (z internetem), czytanie to czytanie;

•

książki rozwijają wyobraźnię.

Większość osób (5) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych. Dwie osoby nie słyszały o Programie.
Wywiady z pracownikami bibliotek, szkoły, przedszkola i księgarni przeprowadzono
w następujących dniach: 25/10/2018 (3); 9/10/2018 (2); 31/10/2018 (1); 8/10/2018.

Dębno (2016)
Index W6 = 6
Wypożyczenia / zbiory: – +

Remont Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego
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Remont Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
miał na celu: stworzenie korzystniejszych warunków dla prowadzenia działalności statutowej, poprawienie infrastruktury biblioteki, unowocześnienie oraz poprawę estetyki
obiektu. Zakres projektu obejmował: remont ścian pomieszczeń w poziomie piwnic budynku biblioteki, tj. udrożnienie wentylacji grawitacyjnej, wykonanie przepony w postaci iniekcji krystalicznej, naprawę izolacji zewnętrznej budynku, malowanie pomieszczeń
bibliotecznych oraz zakup wyposażenia. Odświeżone zostały sale wystawowe biblioteki mieszczące się w podziemiach budynku, czytelnia internetowa, magazyn, pomieszczenie socjalne i korytarze, pomieszczenie węzła ciepłowniczego. W ramach projektu
pomalowano klatkę schodową znajdującą się przy wejściu do budynku C, odświeżono
i przymocowano poręcze i barierki. Biblioteka wzbogaciła się o nowy sprzęt. Zakupiono
projektor multimedialny wraz z rzutnikiem, 12 zasilaczy elektrycznych ups do stanowisk
komputerowych z systemem bibliotecznym, wykonano nowe oznakowanie na zewnątrz
budynku informujące o godzinach otwarcia biblioteki, wykonano drogowskazy do biblioteki w formie znaków oraz opracowano strategię rozwoju biblioteki. Wszyscy pracownicy merytoryczni odbyli szkolenia.
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym)
Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
Okres realizacji zadania
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285 700,00 / 229 021,63 zł
214 275,00 / 171 766,22 zł
1.06.2016 – 31.12.2016
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Opinie

Wszyscy liderzy (5) zgadzają się, że w gminie Dębno poprawił się dostęp mieszkańców
do książek, zwracając przede wszystkim uwagę na większy i bogatszy księgozbiór, lepszą bibliotekę po remoncie, a także przydatność internetu. Wskazano na bardziej aktywny udział bibliotekarzy niż dawniej, angażowanie się Biblioteki w różnego rodzaju akcje
i większe środki finansowe do dyspozycji. Zwrócono uwagę na ulokowanie Biblioteki
w centrum miasta i wygodny parking.
Wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono wywiady (5) zauważyły zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej, wymieniając następujące plusy:
•

biblioteki konsultują z czytelnikami zapotrzebowanie na konkretne tytuły, organizują różnego rodzaju akcje;

•

rozszerzenie działalności bibliotek o spotkania z autorami;

•

biblioteki posiadają szeroką ofertę skierowaną do czytelnika w każdym wieku;

•

biblioteka została wyremontowana;

•

lepsza promocja przez internet, gazeta miejska, dostęp do audiobooków.

Trzy osoby zgłosiły propozycje i pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo książek w gminie Dębno:
•

promocja czytelnictwa poprzez różnego rodzaju akcje, konkursy, bookcrossing,
przerwa na czytanie w trakcie lekcji;

•

wprowadzenie różnych akcji, np. Narodowe Czytanie;

•

organizowanie cyklicznych akcji czytelniczych np. „Z książką i prasą”.

Wszystkie zapytywane osoby (5) uważają, że warto czytać książki i podały następujące
powody:
•

trzymając książkę w ręku bardziej utożsamiamy się z bohaterami, można ją dotknąć, powąchać;

•

szybciej znaleźć informacje w książce niż w internecie;

•

to jest taka tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie;

•

książki rozwijają, dokształcają;

•

książki warto czytać w celach rozrywkowych, edukacyjnych.

Większość osób (4) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych. Jedna osoba nie słyszała o Programie.
Wywiady z pracownikami domu kultury, szkoły i przedszkola przeprowadzono
8/10/2018.
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Załącznik 1

Domaniów (2019)
Index W6 = -6
Wypożyczenia / zbiory: + -

Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz
przebudowa obiektu Filii w Wierzbnie

Zadanie polega na budowie obiektu biblioteki głównej i przebudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby filii bibliotecznej w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb kulturalnych mieszkańców. Obecnie biblioteki mieszczą się w budynkach,
które nie spełniają: standardów obiektów przeznaczonych dla tego rodzaju działalności,
wymogów ochrony ppoż. oraz nie są przystosowane dla osób z dysfunkcjami ruchowymi.
Bibliotekę główną zaplanowano jako budynek dwukondygnacyjny o pow. użytk. 700 m2,
nawiązujący do historycznej zabudowy wsi i składający się z dwóch elementów funkcjonalnych: części bibliotecznej oraz multimedialnej, wielofunkcyjnej sali z zapleczem na
potrzeby spotkań literackich, wykładów, konferencji, projekcji audiowizualnych. W części bibliotecznej znajdą się m.in.: wypożyczalnia książek, czytelnia tradycyjna, czytelnia
czasopism z kawiarenką prasową, sala zabaw dla dzieci, pracownia komputerowa oraz
pracownie do zajęć grupowych. Lokalizację budynku przewidziano w centrum Domaniowa, będącego siedzibą władz gminy, w dogodnym komunikacyjnie miejscu: w sąsiedztwie przystanku autobusowego, w pobliżu gminnych obiektów sportowych i szkolnych.
Przebudowa, w całości na potrzeby filii bibliotecznej, dotyczy parterowego budynku
dawnej świetlicy wiejskiej w Wierzbnie o pow. użytk. 306,49 m2, usytuowanego na dz.
nr 340/3 i 340/7 w centrum miejscowości, przy głównej ulicy, który obecnie biblioteka
zajmuje tylko w części, a pozostała część pozostaje nieużytkowana. Placówka po przebudowie będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych, a oprócz sali, w której
zgromadzono zbiory, pojawi się miejsce na: czytelnię, stanowiska komputerowe oraz
salę konferencyjną i salę zabaw dla dzieci.
Opinie

Pomimo, że mieszkańcy gminy Domaniów dopiero mają przed sobą projekt nowej biblioteki, to większość liderów (5) uważa, że w perspektywie ostatnich 3 lat poprawił
się dostęp mieszkańców gminy do książek i wskazuje na większy księgozbiór oraz na
rolę bibliotek szkolnych. Doceniają elektroniczny dostęp do spisu literatury Biblioteki
Publicznej. Zwrócono też uwagę na to, że powstają punkty sprzedaży książek przy galeriach handlowych.

· 103 ·

Infrastruktura Bibliotek 2016–2020

Jedna osoba ma odmienne zdanie, uważając że w jej miejscowości niedostępna dla
mieszkańców jest jedyna biblioteka szkolna, która działa tylko „w określonych godzinach”.
Cztery osoby, a więc większość, zauważyła zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej, trzy ich nie dostrzegły. Wymieniono następujące zmiany:
•

wzbogacono księgozbiór;

•

mamy system informatyczny;

•

zwiększyliśmy czytelnictwo poprzez organizacje różnych wystaw;

•

mieszkańcy polecają sobie nawzajem nowości czytelnicze.

Cztery osoby zgłosiły pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo książek w gminie, pozostałe nie miały żadnych propozycji na ten temat:
•

akcje czytelnicze;

•

ciekawe zajęcia w szkołach;

•

konkursy motywujące do sięgania po literaturę;

•

akcje czytelnicze, lekcje biblioteczne, praca w systemie „Szukam Książki”.

Większość osób (6) uważa, że warto czytać książki, jedna nie ma zdania na ten temat.
Wskazano następujące powody, dla których warto czytać książki:
•

książki są ponadczasowe, przyjemne, zawierają ilustracje;

•

książka uspokaja, można przy niej odpocząć, poszerza horyzonty;

•

w książkach informacje są bardziej sprawdzone;

•

dzięki czytaniu książek poszerza się zasób słownictwa;

•

można dużo rzeczy się dowiedzieć, których nie ma w internecie;

•

książki rozwijają wyobraźnie, są odskocznią od codzienności.

Większość osób (5) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych. Dwie osoby nie słyszały o Programie.
Wywiady z pracownikami bibliotek i szkół przeprowadzono w następujących dniach:
25/10/2018 (4); 04/10/2018 (1); 08/10/2018; (1); 17/10/2018 (1).
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Załącznik 1

Góra (2017)
Index W6 = 4
Wypożyczenia / zbiory – -

Przebudowa budynku po byłym Domu Kultury z przeznaczeniem
na filię biblioteczną w Czerninie

Filia Biblioteczna w Czerninie po zakończeniu zadania „Przebudowa budynku po byłym Domu Kultury z przeznaczeniem na Filię Biblioteczną w Czerninie” spełnia kryteria Certyfikatu Biblioteka+. Obecnie filia biblioteczna to nowoczesne centrum dostępu
do wiedzy, kultury oraz ośrodek życia społecznego. Biblioteka odpowiada na potrzeby
mieszkańców, które były ustalone w wyniku konsultacji społecznych. Biblioteka posiada
funkcjonalne powierzchnie z przeznaczeniem na zbiory biblioteczne, obsługę różnych
kategorii czytelników, w tym miejsca do pracy indywidualnej, prowadzenia zajęć grupowych i miejsce do obsługi imprez czytelniczych. W bibliotece znajduje się nowoczesna salka komputerowa. Nowe wyposażenie i funkcjonalne pomieszczenia biblioteczne
zwiększyły atrakcyjność usług. Filia została przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Biblioteka współpracuje z lokalnymi organizacjami, ze szkołą oraz z mieszkańcami.
Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
Okres realizacji zadania

2 000 000 / 1 856 434,48 zł
1.01.2016 – 29.12.2017

Opinie

Większość liderów (4) uważa, że w gminie Góra zdecydowanie poprawił się dostęp mieszkańców do książek, wskazując jako główny powód filię w Czerninie, większy księgozbiór
oraz rolę internetu. Jako czynniki sprzyjające wymieniono także nowe punkty udostępniania lub sprzedaży książek: „Księgarnia Pana Lacha”, sklepy, kiermasze i spotkania, Bibliotekę Pedagogiczną. Inne powody wskazane przez liderów to uczestnictwo Biblioteki
w programach popularyzujących czytanie książek, spotkania literackie, większy budżet
na zakup książek oraz regularne informacje na bieżąco o działalności Biblioteki.
Jedna osoba ma odmienne zdanie w kwestii dostępu mieszkańców gminy Góra do
książek, twierdząc, że księgozbiory w całej gminie są mniejsze niż w ubiegłych latach.
Cztery osoby zauważyły zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej, jedna takich
zmian nie odnotowała. Wymieniono następujące zmiany:
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•

spotkania autorskie, uczestnictwo w projektach;

•

duża liczba propozycji dla dzieci – teatrzyki, spotkania ze znanymi osobami, konkursy;

•

godziny dostosowane do zapotrzebowania mieszkańców, spotkania autorskie znanych pisarzy, aktorów;

•

brak odpowiedniej liczby miejsc (w bibliotece) z uwagi na reformę oświaty.

Trzy osoby zgłosiły następujące propozycje i pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo
książek w gminie Góra:
•

uczestniczenie w projektach wspierających czytelnictwo;

•

uświadamianie rodziców, urozmaicenie czytelnictwa, łączenie go z innymi elementami, jak np. malowanie, muzyka;

•

organizowanie konkursów i spotkań z ciekawymi ludźmi.

Wszyscy uważają, że warto czytać książki z następujących powodów:
•

książki wpływają na zasób słownictwa, na styl pisania, poprawę ortografii;

•

pobudza wyobraźnię, rozwija słownictwo, daje tematy do rozmowy;

•

internet nie zastąpi książki;

•

książki rozwijają wyobraźnię, poprawiają ortografię i słownictwo.

Większość osób (4) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych. Jedna osoba nie słyszała o Programie
Wywiady z pracownikami szkół, bibliotek i samorządu przeprowadzono w następujących dniach: 8/10/2018 (3); 17/10/2018 (1); 9/10/2018 (1).
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Załącznik 1

Grodzisk Mazowiecki (2019)
Index W6 = -4
Wypożyczenia / zbiory: bd +

Aranżacja i wyposażenie Mediateki w Grodzisku Mazowieckim

Zadanie będzie polegało na: wyposażeniu nowego obiektu biblioteki głównej w Grodzisku Mazowieckim. Na podstawie badań ankietowych i raportu przeprowadzonego
przez bibliotekę respondenci oczekują zwiększenia poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych poprzez odpowiednie wyposażenie, w tym zwiększenie dostępności do zbiorów biblioteki. Po zakończeniu zadania biblioteka uruchomi system automatycznych
zwrotów książek („Zainstalujemy system RFID, wrzutnię i książkomat”). Obecnie Biblioteka główna zajmuje pow. 220 m2. Ocena stanu technicznego użytkowania pomieszczeń
biblioteki wykazała 90 do 100% zużycia stropów i 75% wykorzystania klimatyzacji. Duża
liczba mebli nie pozwala na korzystanie z biblioteki osobom niepełnosprawnym na wózkach. Poprzez poprawę warunków lokalowych Biblioteka w ramach zadania wprowadzi
nową ofertę wykraczającą poza tradycyjne funkcje biblioteki skierowane do zróżnicowanych grup (dzieci, młodzieży, osób w wieku produkcyjnym, seniorów i osób niepełnosprawnych). Zaprojektowana m.in. sala boxkids, przestrzeń dla młodych you media,
strefa aktywnego seniora, sala audytoryjna i sala relaxbooks pozwolą na prowadzenie
różnorodnych zajęć i usług, przez co corocznie zwiększy się liczba korzystających z biblioteki o ok. 5%. Preferowany model grodziskiej Biblioteki opiera się na wzorze bibliotek skandynawskich jako interaktywnych centrów kulturalno-edukacyjno-społecznych.
W ramach zadania w bibliotece utworzymy lokalne partnerstwo publiczno-społeczne na
rzecz rozwoju kultury czytelniczej w naszej gminie. W 2018 roku planowane jest zakończenie budowy budynku Biblioteki w stanie surowym (sfinansowane z budżetu gminy),
dlatego pozyskane środki pozwolą na wyposażenie Biblioteki.
Opinie

Wszyscy liderzy lokalnej opinii publicznej (7) uważają, że w Grodzisku Mazowieckim
zdecydowanie poprawił się dostęp mieszkańców do książek, wskazując zróżnicowane
powody, poczynając od Mediateki, która budzi najwięcej nadziei, choć jej księgozbiór będzie wykładany na regały dopiero na przełomie października i listopada 2018 roku. Inne
powody wskazywane przez rozmówców to: spotkania literackie, łatwy dostęp do książek dzięki internetowi, większy księgozbiór oraz korzystne godziny otwarcia Biblioteki.
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Większość osób (5), z którymi przeprowadzono wywiady zauważyły zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej. Z dwóch pozostałych jedna nie zauważyła zmian, a druga
nie miała zdania na ten temat. Wymieniono następujące zmiany:
•

mediateka;

•

dodawane są nowe pozycje oraz poszerzany jest księgozbiór;

•

jest więcej nowości, więcej w formie elektronicznej;

•

widoczne są zmiany związane z technologią komputerową;

•

spotkania literackie, podróżnicze.

Zapytywani o pomysły i propozycje związane ze zwiększeniem czytelnictwa podzielili
się na dwie grupy. Pierwsza (3) miała propozycje, gdy druga nie (3). Jedna osoba odpowiedziała, że trudno jej powiedzieć.
Oto pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo książek w Grodzisku Mazowieckim:
•

spotkania literackie z ludźmi kultury, sztuki;

•

konkursy, akcje czytelnicze, akcja „Cała Polska czyta dzieciom”;

•

organizowanie spotkań czytelniczych w Bibliotece.

Wszyscy liderzy (7) uważają, że warto czytać książki, wskazując następujące powody:
•

człowiek przenosi się w inny świat, poszerza horyzonty myślowe, rozwija słownictwo, wyobraźnię;

•

wzbogacamy swój świat poprzez czytanie książek;

•

wiedza z książek jest lepiej przyswajana;

•

bezpośredni kontakt z książką to zupełnie co innego niż wiedza w internecie;

•

więcej wnosi w życie;

•

książki wpływają na rozwój, dają możliwość poznawania literatury i nowego słownictwa.

Nieznaczna większość osób (4) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych. Trzy osoby nie słyszały o Programie.
Wywiady z bibliotekarzami, pracownikami szkół i przedszkoli przeprowadzono w następujących dniach: 08/10/2018 (3) ; 09/10/2018 (2); 15/10/2018 (2).

Hażlach (2019)
Index W6 = 0
Wypożyczenia / zbiory: + +

Remont, rozbudowa i modernizacja wraz z doposażeniem
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu
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Załącznik 1

Zadanie obejmuje remont, przebudowę, rozbudowę i modernizację niszczejącego z powodu zalania przez powódź budynku, w którym obecnie mieści się biblioteka, w celu
dostosowania go do potrzeb lokalnej społeczności i zacieśnienia współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi tak, by stał się on bijącym
sercem na mapie kulturalnej gminy Hażlach. Projekt zakłada stworzenie: funkcjonalnej
wypożyczalni połączonej z czytelnią (185 m2), sali multimedialnej, wystawowej, wyremontowanie wielofunkcyjnej sali widowiskowej z zapleczem kuchennym i mniejszej
sali do organizacji imprez kulturalnych i aktywizacji społecznej mieszkańców (debaty,
konsultacje społeczne, spotkania). Na terenie obiektu powstaną pomieszczenia pomocnicze jak: magazyny, archiwum, biura i serwerownia. W budynku planuje się uruchomienie wrzutni książek, służącej usprawnieniu kontaktów z czytelnikami. Projekt obejmuje
też: termomodernizację obiektu, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (instalacja windy, podjazdów, toalet dostosowanych do potrzeb osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich), wymianę dachu, wszystkich instalacji, udoskonalenie
infrastruktury sieci internetowej. Ponadto zaplanowano zakup wyposażenia biblioteki
i pomieszczeń pomocniczych – mebli bibliotecznych i biurowych, zakup sprzętu komputerowego i multimediów. Zwieńczeniem projektu będzie uruchomienie czytelni letniej
oraz miejsca integracyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców. Projekt zakłada stworzenie
nowoczesnego i wielofunkcyjnego centrum, które poprzez świadczenie usług informacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, służyć będzie integracji społecznej mieszkańców
gminy Hażlach.
Opinie

Większość liderów (4) uważa, że w gminie Hażlach poprawił się dostęp mieszkańców
do książek dzięki: większemu i skomputeryzowanemu księgozbiorowi, położeniu biblioteki w centrum i wykorzystaniu internetu, ułatwiającemu wypożyczanie. Inne powody,
wskazane przez liderów, to imprezy, spotkania, kluby czytelnicze, prowadzenie przez Bibliotekę działalności wydawniczej, która ma działy multimedialne. Biblioteka organizuje
również zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.
Poza jedną osobą, liderzy, z którymi przeprowadzono wywiady (4), zauważyli zmiany
w funkcjonowaniu biblioteki publicznej, wymieniając następujące zmiany:
•

organizowane są imprezy, spotkanie, kluby czytelnicze. Prowadzona jest działalność wydawnicza biblioteki;

•

biblioteki realizują projekty, dostają dotacje;

•

biblioteka jest nowoczesna znajdują się w niej działy multimedialne – organizowane są również zajęcia profilaktyczne dla młodzieży;

•

ma skomputeryzowane księgozbiory.
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Dwie osoby zgłosiły swoje propozycje i pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo książek
w gminie Hażlach:
•

promocja czytelnictwa w szkołach;

•

w ramach współpracy ze szkołą można by uzupełniać księgozbiór literatury.

Wszystkie osoby (5) uważają, że warto czytać książki, wskazując następujące powody:
•

książki poszerzają wiedzę i słownictwo;

•

książki są zdrowsze niż internet;

•

lepiej odpoczywa się przy książce niż przy monitorze;

•

książki rozwijają, dzięki temu mamy bogaty zasób słownictwa, jesteśmy wrażliwi
oraz potrafimy zrozumieć drugiego człowieka;

•

czytanie robi dużo dobrego.

Większość osób (4) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych. Jedna nie słyszała o Programie.
Wywiady z nauczycielami i pracownikiem gminnego ośrodka sportu i rekreacji przeprowadzono w dniach: 24/10/2018 (2); 08/10/2018 (1); 09/10/2018 (1); 15/10/2018 (1).

Jarocin (2019)
Index W6 = -4
Wypożyczenia / zbiory: – -

Przebudowa kamienicy na rynku na potrzeby filii nr 1, remont Biblioteki Głównej
i filii w Golinie oraz zakup wyposażenia dla filii w Mieszkowie

Głównym celem (merytorycznym i finansowym) jest rozbudowa kamienicy na rynku,
która została zakupiona na potrzeby przeniesienia filii nr 1. Aktualnie filia zajmuje podcienia ratusza (159 m²) po przeprowadzce do kamienicy powierzchnia całkowita stanowić
będzie ok. 1000 m². Wnioskodawcy chcą częściowo rozbudować kamienicę, zabudować
podwórko, wykorzystać poddasza, piwnice przeznaczyć na magazyny sprzętu. W wyniku konsultacji społecznych ustalono, że młodzi ludzie oczekują miejsca dedykowanego
tylko im, gdzie będą mogli korzystać z nowych technologii, realizować swoje projekty
artystyczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Seniorzy z kolei chcą
miejsca, gdzie będą mogli w ciszy przejrzeć książki lub prasę, ale także wsparcia w poznawaniu internetu, e-administracji, a mamy z małymi dziećmi szukają miejsca zabaw
dla najmłodszych i z najmłodszymi. Ponieważ Biblioteka Główna znajduje się w niewielkiej odległości od kamienicy, zidentyfikowane potrzeby użytkowników można podzielić
na oba te miejsca. W Bibliotece Głównej, gdzie mieści się oddział dla dzieci, potrzebna jest sala spotkań na działania międzypokoleniowe i letnia czytelnia na tarasie z tyłu
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biblioteki. Oba te miejsca mają się wzajemnie uzupełniać. Ponadto zaplanowany jest
remont filii w Golinie, bo na ścianach pojawił się grzyb. W filii w Mieszkowie będzie
wymienione wyposażenie. Filia zajmuje dwa pomieszczenia w szkole, z czego jedno zostało przeznaczone na Izbę Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W tym celu biblioteka
nawiązała partnerstwo z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W izbie,
która jednocześnie pełni rolę czytelni, rokrocznie przybywa zbiorów, stąd potrzeba dostosowania wyposażenia do nowej funkcji.
Opinie

Większość liderów (4) uważa, że w gminie Jarocin dostęp do książek poprawił się dzięki
jej filiom Biblioteki, które były modernizowane wcześniej. Dotyczy to przyrostu księgozbioru i miejsc w czytelniach. Rozmówcy wskazywali na rolę dotacji i dużej aktywności
Biblioteki, skierowanej do uczniów i mieszkańców. Jedna osoba, która nie odpowiedziała
jednoznacznie na pytanie, zaprezentowała stanowisko odrębne: „To kwestia człowieka,
jak ktoś nie chce czytać, to dostępność (książek), czy jej brak nie ma znaczenia”.
Wszyscy (5) zauważyli zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej, wymieniając
następujące czynniki:
•

nowe formy zajęć w przedszkolach, jeśli chodzi o czytanie;

•

podniesienie wskaźników czytelnictwa, poprzez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, nowe książki, dostosowane do potrzeb uczniów;

•

zwiększenie liczby bibliotek;

•

modernizacja budynku biblioteki, nowy sprzęt;

•

akcent na stronę animacyjną.

Cztery osoby zgłosiły swoje propozycje i pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo książek
w gminie Jarocin:
•

polecać innym wartościowe, przeczytane przez siebie lektury;

•

codzienne, głośne czytanie;

•

zakup nowych książek;

•

działania animacyjne.

Wszystkie osoby (5) uważają, że warto czytać książki, wskazując następujące powody:
•

książka jest lekiem na całe zło, wprowadza w inny świat, uczymy się i utrwalamy
poprawną pisownię;

•

są odskocznią, relaksem, skarbnicą wiedzy;

•

rozwijają, poszerzają horyzonty i zwiększają zasób słownictwa;

•

uczą poprawnej ortografii, zwiększają zasób słownictwa, pobudzają wyobraźnię;

•

pobudzają wyobraźnię, wzbogacają język.

Większość osób (4) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych. Jedna nie słyszała o Programie.
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Wywiady z przedstawicielami stowarzyszeń, szkoły, przedszkola i ośrodka kultury
przeprowadzono w następujących dniach: 8/10/2018 (3); /10/2018 (1); 9/10/2018 (1).

Kępice (2017)
Index W6 = -2
Wypożyczenia / zbiory: – -

Budowa, przebudowa, wyposażenie bibliotek na terenie gminy Kępice

Dzięki pozyskanym środkom w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 Biblioteka Publiczna
w Kępicach zbudowała 3 nowe filie w Darnowie, Ciecholubiu i Osiekach, rozbudowała
jedną istniejącą filię w Barcinie oraz doposażyła filie biblioteki i bibliotekę główną. Stworzone warunki lokalowe pozwalają na rozwijanie nietradycyjnych funkcji filii biblioteki
i biblioteki głównej. Realizacja zadania upowszechnia nowoczesne centra dostępu do
wiedzy, wspomagając aktywność społeczną (dzieci, młodzieży, seniorów, osób w wieku
produkcyjnym) dzięki możliwościom rozwoju.
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym)
Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
Okres realizacji zadania
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1 690 251,00 zł
1.07.2016 – 31.12.2017

Załącznik 1

Opinie

Większość liderów (4) uważa, że w gminie Kępice dostęp do książek poprawił się dzięki
filiom Biblioteki i bogatszemu księgozbiorowi. Jedna osoba ma zdanie przeciwne, wskazując na brak funduszy na otwarcie biblioteki, określonej jako „ogólnodostępna”.
Tylko część rozmówców (2) zauważyła zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej. Pozostali (3) albo ich nie odnotowali, albo nie mają zdania w tej kwestii.
Wymieniono następujące zmiany:
•

jest więcej zajęć z seniorami, co wpływa na zwiększenie czytelnictwa, jest również dużo zajęć dla dzieci;

•

większa liczba książek.

Wszyscy (5) zgłosili swoje propozycje i pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo książek
w gminie Kępice:
•

wsparcie finansowe;

•

zwiększyć liczbę bibliotek;

•

aktualizacja asortymentu biblioteki – nowe wydania;

•

otwarcie czytelni na starym dworcu;

•

spotkania z autorami, dofinansowania na nowości czytelnicze.

Wszystkie osoby (5) uważają, że warto czytać książki, wskazując następujące powody:
•

książki rozwijają;

•

lubię czytać książki;

•

książki uczą oraz dają inne spojrzenie na różne tematy;

•

pobudzają wyobraźnię;

•

książki pobudzają wyobraźnię, wzbogacają.

Większość osób (4) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych. Jedna nie słyszała o Programie.
Wywiady przeprowadzono z pracownikami szkół w następujących dniach: 8/10/2018
(2); 9/10/2018 (1); 16/10/2018 (1); 824/10/2018 (1).

Kluszkowce (2016)
Index W6 = 4
Wypożyczenia / zbiory: + +

Przeniesienie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach w Sromowcach
Wyżnych do nowego lokalu i jej wyposażenie
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W ramach tego projektu wykonane zostały prace budowlane i wykończeniowe budynku,
które dostosują bazę lokalową biblioteki do potrzeb i standardów, a także do utworzenia
centrum dostępu do wiedzy, oferując potencjalnym użytkownikom szereg różnorodnych
usług bibliotecznych: kulturalnych, edukacyjnych i informatycznych. Zakupiono sprzęt
multimedialny i meble biblioteczne, co umożliwi mieszkańcom skorzystanie ze skomputeryzowanych zasobów biblioteki oraz uczestnictwo w kulturze rożnych grup społecznych. Wykonano prace budowlane: wykończenie sal bibliotecznych, docieplenie stropu,
wykończenie klatek schodowych od strony wschodniej i od strony zachodniej, instalacja
wodno-kan. (biały montaż), instalacja c.o., wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna, oświetleniowa i gniazd wtykowych), zagospodarowanie terenu, montaż platformy
zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym)
Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
Okres realizacji zadania:

450 750,18 zł
301 568,00 zł
1.06.2016 – 30.11.2016

Opinie

Większość rozmówców (4) uważa, że w gminie Kluszkowce dostęp do książek poprawił
się dzięki filii w Sromowcach Wyżnych i powiększeniu księgozbioru. Zwrócono uwagę
na inne biblioteki: w Jabłonce, w Orawskim Centrum Kultury. Jedna osoba ma zdanie
przeciwne, wskazując na brak nowej siedziby biblioteki głównej w Kluszkowcach.
Tylko część rozmówców (3) wskazała na zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej. Pozostali (2) nie mieli zdania, albo ich nie odnotowali. Zauważone zmiany:
•

organizowanie akcji czytelniczych, autorskich;

•

coraz więcej organizowanych spotkań dotyczących czytelnictwa;

•

możliwość wypożyczenia książki przez internet, lepszy kontakt z biblioteką dzięki
internetowi.

Wszyscy (5) zgłosili swoje propozycje i pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo książek
w gminie Kluszkowce:
•

organizowanie spotkań czytelniczych, spotkań autorskich;

•

organizacja kiermaszów, wystaw i programów;

•

więcej nowości czytelniczych;

•

wybudować nową bibliotekę;

•

wystawy książek, spotkania autorskie, większa reklama książek, plakaty w szkołach.

Wszystkie osoby (5) uważają, że warto czytać książki, wskazując następujące powody:
•

książka ma większą wartość i pobudza wyobraźnię;

•

wiedza zawarta w książkach jest lepsza;
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•

książka ma większą wartość, można ją poczuć zmysłami;

•

książki przynoszą nam wiele informacji;

•

papier zawsze zostaje, książka poszerza wyobraźnię, daje szerszy pogląd na świat,
to dobra forma rekreacji.

Większość osób (4) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych. Jedna nie słyszała o Programie.
Wywiady z pracownikami szkół, biblioteki, centrum kultury i biura turystycznego
przeprowadzono w następujących dniach: 24/10/2018 (3); 25/10/2018 (2).
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Kock (2017)
Index W6 = 4
Wypożyczenia / zbiory: – -

Rozszerzenie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku poprzez
utworzenie Muzeum Historii Kocka – Kockiego Muzeum Multimedialnego

Dzięki przebudowie i wyposażeniu budynku, w którym znajduje się biblioteka powstało
nowoczesne, multimedialne Muzeum Historii Kocka – strefa edukacji historycznej biblioteki, przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych. Powstała
nowa oferta programowa biblioteki, która stała się atrakcją edukacyjno-turystyczną dla
przyjezdnych (muzeum w okresie od 14 grudnia 2017 do 14 stycznia 2018 odwiedziło 1000
osób). Zwiedzający m.in. przez zabawę, oglądanie ekspozycji i zajęcia warsztatowe, odkrywają tajemnice lokalnej historii i jej liczne bezpośrednie związki z historią Polski.
Powstały sale warsztatowe, m.in.: digitalizacji zbiorów bibliotecznych i fotograficznych,
multimedialnych i planszowych gier oraz zabaw. Wielofunkcyjna i otwarta przestrzeń
poddasza służy wydarzeniom kulturalnym (koncerty, prezentacje, konferencje, prelekcje) i ekspozycjom czasowym.
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym) 2 668 000 / 2 664 579,00 zł
Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
2 000 000 / 1 997 434,25 zł
Okres realizacji zadania
25.05.2016 – 29.12.2017

Opinie

Większość rozmówców (5) uważa, że w gminie Kock dostęp do książek poprawił się dzięki przebudowie Biblioteki i powiększeniu księgozbioru. Liderzy wskazują też na użyteczność internetu. Doceniają dofinansowania biblioteki. Zauważają, że Biblioteka Miejska
zmieniła położenie, jest blisko dwóch szkół, co jest bardzo ważne, została poszerzona
o muzeum i obiekty galeryjne. Ponadto biblioteka szkolna jest dobrze usytuowana i dostępna dla wszystkich.
Połowa rozmówców z gminy Kock (3) wskazała na zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej. Pozostali (2) albo ich nie odnotowali, albo przyznali, że nie mają zdania na
ten temat. Zauważone zmiany:
•

bogatszy księgozbiór, organizowanie konkursów, wystaw, wieczorków poezji, maratonów czytania;

•

biblioteka stała się miejscem bardziej przyjaznym, bliższym szkole, połączona z innymi instytucjami kultury;

•

bogaty zbiór książek oraz dłuższe godziny pracy.
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Niemal wszyscy (5) zgłosili swoje propozycje i pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo
książek w gminie Kock:
•

zwiększenie liczby godzin w bibliotece;

•

więcej spotkań autorskich dla różnych odbiorców, szczególnie dla małych dzieci;

•

większe uaktualnienie bazy książek;

•

organizacja konkursów, spotkań z pisarzami, wystaw;

•

wieczorki czytelnicze.

Wszystkie osoby (5) uważają, że warto czytać książki, wskazując następujące powody:
•

książki poszerzają horyzonty;

•

książki pobudzają wyobraźnię, zasób słownictwa;

•

książka jest absolutną podstawą i nic jej nie zastąpi;

•

tradycyjna forma i bardzo pożądana;
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•

książki są wartościowe, wpływają na zmysły;

•

książki zawierają prawdziwe informacje.

Wszyscy zapytywani (6) słyszeli o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych.
Wywiady z pracownikami szkół przeprowadzono w dniach: 8/10/2018 (2); 9/10/2018 (2);
24/10/2018 (2).

Kowiesy (2019)
Index W6 = 6
Wypożyczenia / zbiory: bd +

Rozbudowa i remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach

Zadanie dotyczy rozbudowy i remontu pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na budowę dodatkowego pomieszczenia, które będzie pełniło rolę sali konferencyjnej/szkoleniowej/rekreacyjnej. Priorytetem
projektu jest poprawa funkcjonalności jedynej instytucji kultury, znajdującej się na terenie gminy Kowiesy. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach prowadzi swą działalność
od 1949 roku. Nowe pomieszczenie jest niezbędne do prowadzenia działań wykraczających poza typowe zadania biblioteki, takie jak: spotkania Grupy Zabawowej (zajęcia dla
dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym), zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty, szkolenia, szkolenia komputerowe, konkursy, spotkania autorskie itp.
Organizatorzy planują galerię prac lokalnych twórców. Zależy im na dotarciu również
do ludzi młodych, głównie nastolatków, którzy coraz rzadziej odwiedzają biblioteki. Po
konsultacjach społecznych okazało się, że większa powierzchnia jest warunkiem organizowania zajęć, na które lokalna społeczność wyraża zapotrzebowanie: zajęcia kulinarne,
taniec, joga, aerobik, nauka gry na instrumentach, nauka gry w szachy itp. Oferta biblioteki będzie skierowana także do dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów. Niezbędny jest też remont obecnie zajmowanych przez bibliotekę pomieszczeń.
Ściany i sufit wymagają odgrzybienia i pomalowania, podłoga też kwalifikuje się do wymiany. Konieczne są nowe drzwi wejściowe oraz położenie nowych płytek na schodach
wejściowych wraz z remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Po zrealizowaniu
zadania biblioteka ma być nowoczesnym ośrodkiem życia społecznego, integracji, dostępu do wiedzy i kultury.
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Opinie

Większość rozmówców (4) uważa, że w gminie Kowiesy dostęp do książek poprawił
się, pomimo, że remont biblioteki jeszcze nie został przeprowadzony. Przede wszystkim
wskazują na większy księgozbiór, a także na to, że powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Skierniewicach z siedzibą w Dębowej Górze. Jedna osoba pośród liderów ma odrębne zdanie i uważa, że nic się nie zmieniło i jest taka sama liczba bibliotek.
Trzy osoby zauważyły zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej. Pozostali (2)
albo ich nie odnotowali, albo przyznali, że nie mają zdania na ten temat. Zauważone
zmiany:
•

wzrost czytelnictwa;

•

więcej spotkań bibliotecznych, konkursów itp.;

•

biblioteka miejscem spotkań, instytucją kultury.

Trzy osoby zgłosiły pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo książek w gminie Kowiesy:
•

akcje promocyjne;

•

organizacja konkursów, akcji czytelniczych;

•

zmiana lokalizacji biblioteki.

Wszystkie osoby (5) uważają, że warto czytać książki, wskazując następujące powody:
•

można się rozwijać;

•

książka pobudza wyobraźnię, wzbogaca wiedzę na temat świata, przeszłości;

•

książki uczą i są bardziej wartościowe od internetu;

•

lepiej czytać książki, rozwijają wyobraźnię i słownictwo;

•

wersja papierowa jest lepsza.

Trzy osoby słyszały o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, który
m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych. Dwie nie słyszały o nprc.
Wywiady z pracownikami biblioteki, szkół i miejskiego ośrodka kultury oraz urzędu
gminy zostały przeprowadzone w następujących dniach: 24/10/2018 (2); 25/10/2018 (2);
8/10/2018 (1).

Koźmin Wielkopolski (2017)
Index W6 = 4
Wypożyczenia / zbiory: – -

Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej

Zadanie polegało na gruntownym wyremontowaniu, przebudowaniu i rozbudowaniu budynku nieczynnego przedszkola publicznego na potrzeby biblioteki publicznej. Biblioteka
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znajduje się w cichym, spokojnym i przestronnym miejscu w pobliżu parku zieleni. Biblioteka to miejsce bardzo elastyczne, które nie jest już tylko wypożyczalnią książek. To
także strefa realizacji zainteresowań, dostarczania rozrywki i obcowania z kulturą oraz
miejsce ciekawych spotkań. Na poziomie przyziemia zaprojektowano pomieszczenia
wypożyczalni książek podzielone na wypożyczalnie dla dzieci i młodzieży oraz wypożyczalnie dla dorosłych. W bibliotece znajduje się również czytelnia, w tym internetowa
oraz wypożyczalnia audiobooków. W części północnej budynku zlokalizowano zaplecze
socjalne i sanitarne oraz biuro dyrektora obiektu. Przy holu głównym znajduje się magazyn. Na piętrze zlokalizowano salę wielofunkcyjną, kuchnię, czytelnie, pomieszczenie
zbiorów rzadkich i specjalnych, czytelnię indywidualną i salonik prasowy.
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym)
Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
Okres realizacji zadania

1 452 311 / 1 572 309,45 zł
1 082 311 / 1 082 309,45 zł
1.01.2016 – 31.12.2017

Opinie

Odnośnie do dostępu do książek dla mieszkańców gminy, to wśród rozmówców zdania
są podzielone. Trzy osoby uważają, że nastąpiła zdecydowana poprawa, a trzy ma odmienne zdanie. Ci pierwsi podkreślają, że księgozbiór uległ powiększeniu i że godziny
otwarcia biblioteki są przyjazne. Osoby krytycznie nastawione zauważają, że mieszkańcy muszą dojeżdżać 6 km do Biblioteki, że nie ma poprawy i nic się nie zmienia oraz że
jest małe zaangażowanie mieszkańców.
Pomimo sceptycznego nastawienia części rozmówców, pięć osób zauważyło zmiany
w funkcjonowaniu biblioteki publicznej.
Jakie zmiany odnotowano?
•

atrakcyjniejszy księgozbiór, nowe pozycje zgodnie z zainteresowaniami dzieci;

•

komputeryzacja, elektroniczny dostęp do katalogu książek;

•

jest więcej nowości książkowych;

•

odbywają się różnego rodzaju akcje, wystawy, które mają na celu zachęcenie do
czytelnictwa;

•

jest szersza oferta dla przedszkolaków oraz specjalne programy zachęcające do
czytania od najmłodszych lat.

Pięć osób miało pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo książek w gminie Koźmin Wielkopolski poprzez:
•

spotkania z autorami;

•

niższe ceny książek;

•

festyn środowiskowy poświęcony propagowaniu czytelnictwa, występy związane
z książką oraz kiermasze;
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•

propagowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;

•

więcej konkursów, spotkań literackich.

Wszystkie osoby (7) uważają, że warto czytać książki, przy czym jedna zaznaczyła, że
nie ma na to czasu. Wymieniono następujące powody:
•

czytanie wzbogaca język;

•

książka wzbogaca słownictwo, wyobraźnię, ma większą wartość;

•

kontakt z książką rozwija wyobraźnię;

•

książki rozwijają język i poszerzają wiedzę;

•

warto czytać książki, ponieważ rozwijają człowieka;

•

książka ma większą wartość niż internet.
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Wszystkie osoby (7) słyszały o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych.
Wywiady z pracownikami biblioteki, szkół i przedszkola zostały przeprowadzone
w następujących dniach: 25/10/2018 (6); 24/10/2018.

Limanowa (2019)
Index W6 = -4
Wypożyczenia / zbiory: bd

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej
dla potrzeb Miejskiej Biblioteki

W ramach projektu nastąpi: przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha dla potrzeb biblioteki, w efekcie czego Biblioteka Miejska uzyska nową i nowoczesną siedzibę,
umożliwiającą realizację działań wykraczających poza dotychczasową ofertę, z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Powstaną pomieszczenia umożliwiające poszerzenie
oferty i osiągnięcie Certyfikatu Biblioteka+. Realizacja nowej oferty, takiej jak: terapia zajęciowa, wsparcie psychologiczne i socjologiczne, biblioterapia, muzykoterapia,
doradztwo zawodowe. Uruchomienie spotkań szkoleniowych w zakresie poznawania
i korzystania z nowoczesnych technologii. Uzupełnienie funkcjonalności bibliotecznej
poprzez wprowadzenie systemu bibliotecznego rfid, całodobowe „książkomaty” i trezor
biblioteczny. Rozwinięcie współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, instytucjami kultury, bibliotekami, szkołami podstawowymi oraz średnimi działającymi na terenie miasta Limanowa. Wprowadzenie jednolitego systemu identyfikacji
w przestrzeni miejskiej oraz przestrzeniach wewnętrznych obiektu, którego dotyczy zadanie. Powstanie nowego centrum integrującego społeczność lokalną i umożliwiającego
prezentację działalności artystom, naukowcom i literatom. Nowa oferta i partnerstwo
publiczno-społeczne przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystających z biblioteki (2% corocznie), jak również pozwoli utrzymać szeroką ofertę i wysoki poziom usług
przez co najmniej 5 lat.
Opinie

Odnośnie do dostępu do książek dla mieszkańców gminy, to wszyscy rozmówcy (5) są
zgodni, że nastąpiła zdecydowana poprawa, na co składają się: większy księgozbiór,
dostęp internetowy oraz akcje na rzecz czytania książek. Podkreślano wagę udziału
Biblioteki w programie „Książki naszych marzeń” i wsparcie ze strony Narodowego
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Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wskazywano np. na takie akcje jak program
czytelnictwa dla rocznika dzieci 2015.
Cztery osoby zauważyły zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej, a jedna przejawiła sceptycyzm mówiąc, że „biblioteki zatrzymały się na pewnym etapie”. Większość
rozmówców dostrzega takie pozytywy jak:
•

elektronizacja, możliwość szybszego wypożyczenia książki;

•

biblioteki są otwarte na różne formy kultury, współpracują ze sobą, wymieniając
doświadczenia i informacje;

•

jest więcej akcji czytelniczych, spotkań literackich.

Trzy osoby miały zbliżone do siebie propozycje, aby zwiększyć czytelnictwo książek
w gminie Limanowa:
•

trzeba uczyć od najmłodszego okresu życiu. Rodzice powinni dużo czytać swoim
dzieciom;

•

należy bardziej dbać o pedagogizację rodziców, uzmysławiać rodzicom jak istotne
jest czytanie;

•

edukacja od najmłodszych lat.

Wszyscy zapytywani zgodzili się ze sobą, że warto czytać książki. Wymieniono następujące powody:
•

miły sposób spędzania czasu oraz zdobycie nowych informacji;

•

książki wzbogacają słownictwo, szerszy wymiar kulturalny;

•

ćwiczymy w ten sposób mózg i wyobraźnię;

•

poszerza się wiedzę ogólną, zainteresowania;

•

książki rozwijają.

Wszystkie osoby (5) słyszały o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.
Wywiady z pracownikami biblioteki, szkół i przedszkola zostały przeprowadzone
w następujących dniach: 9/10/2018 (3); 8/10/2018 (2).

Mogilno (2017)
Index W6 = 4
Wypożyczenia / zbiory: – +

Adaptacja i modernizacja hali sportowej „Sokół”
na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie

Adaptacja i modernizacja hali sportowej „Sokół” na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie podzieliła dotychczasową kubaturę hali sportowej „Sokół” na
dwie kondygnacje. Zamontowano windę, przystosowano budynek dla potrzeb osób
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niepełnosprawnych. Stworzono nowy, przestronny, nowocześnie wyposażony budynek z wolnym dostępem do bogatego księgozbioru, będący skarbnicą wiedzy dla szkół,
przedszkoli, innych instytucji oraz dla mieszkańców miasta i okolic z zapewnieniem korzystania z internetu i komputerów. Poprawa warunków lokalowych umożliwia bibliotece współpracę z organizacjami pozarządowymi i poszerzenie oferty kulturalnej dla
mieszkańców. Biblioteka spełnia kryteria Certyfikatu Biblioteki+.
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym)
Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
Okres realizacji zadania
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3 346 178,05 zł
1 999 995,00 zł
1.04.2016 – 30.06.2017

Załącznik 1

Opinie

Odnośnie do dostępu do książek dla mieszkańców gminy, to wśród rozmówców panuje
zgoda, co do tego, że sytuacja się poprawiła. Cztery osoby uważają, że nastąpiła zdecydowana poprawa, a jedna, że „raczej się poprawiło”. Nowa biblioteka, księgozbiór, który
uległ powiększeniu, internetowy dostęp, akcje, oddolne inicjatywy to główne czynniki
wskazywane przez rozmówców.
Pięć osób zauważyło zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej. Oodnotowano
następujące zmiany:
•

organizowanie konkursów, spotkań literackich, nowy budek biblioteki;

•

jest zbyt mało godzin przeznaczonych na bibliotekę, kiedyś było więcej;

•

biblioteki są lepiej doposażone;

•

to jest nowoczesna biblioteka z wieloma salami dla czytelników;

•

zwiększyło się czytelnictwo.

Dwie osoby miały pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo książek w gminie Mogilno:
•

zadbać o jeszcze więcej ciekawych, wartościowych pozycji w bibliotekach;

•

należałoby wyjść bardziej do starszego czytelnika, dzieci w szkołach są bardziej
objęte różnymi programami czytelniczymi.

Wszyscy rozmówcy (5) uważają, że warto czytać książki z następujących powodów:
•

książki są ciekawsze niż filmy;

•

internet nie jest w stanie zastąpić książki;

•

książki rozwijają wyobraźnię, nie mają takiego ograniczenia jak obraz;

•

wolę trzymać w ręku książkę;

•

książki dostarczają rozrywki, rozwijają słownictwo, wyobraźnię, poprawiają ortografię.

Cztery osoby z pięciu rozmówców słyszały o Narodowym Programie Rozwoju
Czytelnictwa, który m.in. wspiera modernizację bibliotek publicznych.
Wywiady z pracownikami biblioteki, szkół, domu kultury i księgarni zostały przeprowadzone w następujących dniach: 9/10/2018 (3); 8/10/2018 (1); 22/10/2018 (1).

Nowe Miasto Lubawskie (2017)
Index W6 = 4
Wypożyczenia / zbiory: – -

Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
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Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim zostało zrealizowane w roku 2017. Na jego realizację nowomiejska placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 224780 zł. Wkład własny stanowiły koszty poniesione przez
bibliotekę w latach 2014–2017 r., które wyniosły 75725 zł i obejmowały m.in.: wymianę
kostki brukowej na parkingu przy bibliotece, zakup szafek i gablot do pracowni regionalnej. W ramach wkładu własnego zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, które służy
do drukowania, skanowania i kserowania dokumentów oraz wymieniono przeszklone
ściany w holu biblioteki. Prace remontowe wykonane ze środków finansowych mkidn
obejmowały: wymianę drzwi do biur i toalet, wykładziny pcv, remont łazienek, częściową wymianę instalacji elektrycznej w biurach, w wypożyczalni dla dorosłych oraz w oddziale dla dzieci i młodzieży, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, udrożnienie
kanalizacji, położenie nowych tynków w stacji wymiennikowej ciepła, a także malowanie wszystkich pomieszczeń w górnej kondygnacji budynku. Do wypożyczalni dla dorosłych zakupiono nowe regały, biurka, krzesła i stoliki.
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym)
Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
Okres realizacji zadania
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300 505 zł
224 780 zł
2.01.2017 – 31.12.2017

Załącznik 1

Opinie

Wszyscy rozmówcy podzielają opinię, że w gminie poprawił się dostęp do książek. Cztery osoby uważają, że nastąpiła zdecydowana poprawa, a jedna, że „raczej się poprawiło”.
Najważniejsze wskazania to nowa biblioteka, powiększony księgozbiór, wygodny doń
internetowy dostęp, biblioteka szkolna i lepsza reklama, kiedy dzięki portalom społecznościowym można polecać książki.
Trzy osoby zauważyły zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej, kiedy dwie takich zmian nie widzą.
Jakie zmiany odnotowano?
•

biblioteka pełni rolę świetlicy, przez co jest łatwiejszy kontakt z czytelnictwem;

•

godziny pracy się wydłużyły oraz są organizowane spotkania z autorami;

•

biblioteki prowadzą dodatkową działalność, nie tylko wypożyczają książki.

Cztery osoby zgłosiły propozycje służące zwiększeniu czytelnictwo książek w gminie
Nowe Miasto Lubawskie:
•

organizowanie konkursów;

•

zajęcia w ferie związane z czytelnictwem dla dzieci;

•

realizacja kolejnych projektów i pozyskiwanie nowych środków;

•

więcej wartościowych pozycji dla młodzieży.

Wszyscy rozmówcy (5) uważają, że warto czytać książki z następujących powodów:
•

książka ma większą wartość;

•

każdy ma swoje zdanie dzięki książkom;

•

czytanie książek wzbogaca słownictwo i wyobraźnie;

•

książka pobudza wyobraźnię, można przy niej bardziej odpocząć.
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Trzy osoby słyszały, a dwie nie słyszały o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.
Wywiady z pracownikami biblioteki, szkół i urzędu zostały przeprowadzone w następujących dniach: 16/10/2018 (2); 24/10/2018 (2); 25/10/2018 (1).

Nowogród (2016)
Index W6 = 0
Wypożyczenia / zbiory: – +

Przebudowa obiektu administracyjnego na bibliotekę gminną

W trakcie realizacji zadania wykonano: uzupełnienie tynków, montaż sufitów podwieszanych, malowanie, ułożono posadzki, wykonano instalację elektryczną i teletechniczną, trzy łazienki, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie komputerowe na sześć stanowisk, salę księgozbioru i salę wielofunkcyjną, w której odbywać się będą różne formy
pracy popularyzujące czytelnictwo, projekcje video, spotkania autorskie, zajęcia z dziećmi i osobami starszymi, dyskusje, etc. Wyposażenie: laptop, telewizor, amplimikser, projektor, ekran, odtwarzacz blu-ray, odtwarzacz Samsung. Do pokoju socjalnego zakupiono:
meble, chłodziarkę, kuchenkę, czajnik. Do sali wielofunkcyjnej zakupiono: stoły, krzesła,
meble. Umieszczono żaluzje we wszystkich oknach w celu ochrony księgozbioru przed
promieniami słonecznymi. W bibliotece znajduje się księgozbiór dla dorosłych i dzieci,
oraz część regionalna poświęcona Kurpiowszczyźnie i jej wybitnemu badaczowi, twórcy
skansenu w Nowogrodzie, Adamowi Chętnikowi.
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym)

513368 / 502843,14 zł

Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)

384114 / 376221,11 zł

Okres realizacji zadania:

2.02.2016 – 31.12.2016
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Opinie

Cztery osoby spośród pięciu rozmówców uważają, że w gminie Nowogród dostęp do
książek poprawił się dzięki przebudowie biblioteki w centrum miasta i powiększeniu
księgozbioru. Jedna osoba określiła swoją opinię w niejednoznaczny sposób: „Nic się nie
zmieniło, jest dostęp cały czas taki sam, nie ma potrzeby, żeby coś zmieniać”.
Cztery osoby wskazały na zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej. Zauważone zmiany:
•

biblioteki dostosowane są do godzin lekcyjnych uczniów;

•

są organizowane ferie dla czytelników z różnymi atrakcjami, ogólnie poszerzona
oferta dla dzieci;

•

dostęp do komputerów, elektronicznej książki;

•

Biblioteka Publiczna jest w nowym budynku, jest doposażana w nowe pozycje.
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Cztery osoby zgłosiły swoje propozycje i pomysły, aby zwiększyć czytelnictwo książek
w gminie Nowogród:
•

konkursy plastyczne i recytatorskie;

•

więcej tytułów z literatury pięknej;

•

zmiana, reforma lektur szkolnych, które niechętnie są czytane przez dzieci;

•

w dalszym ciągu zachęcanie do czytania poprzez spotkania autorskie.

Wszystkie osoby (5) uważają, że warto czytać książki, wskazując następujące powody:
•

książki to podstawowe źródło wiedzy;

•

warto czytać książki;

•

warto czytać, aby mieć szerszy pogląd na świat;

•

wersja papierowa książki to inny rodzaj przyjemności niż e-booki;

•

książka wpływa lepiej na rozwój człowieka niż cokolwiek innego.

Cztery osoby w grupie pięciu liderów opinii słyszały o Narodowym Programie
Rozwoju Czytelnictwa.
Wywiady z pracownikami szkół, ośrodka kultury i lokalnej gazety przeprowadzono
w następujących dniach: 24/10/2018 (2); 23/10/2018 (1); 17/10/2018 (1); 8/10/2018 (1).

Sanok (2016)
Index W6 = 4
Wypożyczenia / zbiory: – -

Wyposażenie 2.0 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

Zadanie udało się zrealizować w pełnym zakresie, zrealizowano wszystkie założone
wskaźniki. Zakup sceny, nagłośnienia i oświetlenia otworzył przed działalnością biblioteki możliwość nowych form działania, w tym głównego, to jest promocji czytelnictwa.
Poprzez interdyscyplinarne akcje toczące się w przestrzeni miasta Sanoka, biblioteka
mogła wyjść na zewnątrz i korzystając ze sprzętu stałą się liczącą się instytucją kultury.
Zakup sprzętu komputerowego poprawił jakość świadczonych usług w budynku zaadaptowanym na potrzeby biblioteki publicznej.
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym)
Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
Okres realizacji zadania
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267 000 / 300 654,50 zł
200 250 / 200 250,00 zł
1.04.2016 – 31.10.2016

Załącznik 1

Opinie

W kwestii dostępu do książek dla mieszkańców gminy, to wśród rozmówców zdania są
podzielone. Trzy osoby uważają, że nastąpiła zdecydowana poprawa, a dwie mają wątpliwości. Jedynym argumentem, jaki przytacza pierwsza grupa, jest większy księgozbiór,
kiedy druga nie podaje w zasadzie uzasadnienia, wskazując np. brak czasu na czytanie
książek przez mieszkańców Sanoka.
Przy sceptycznym nastawieniu części rozmówców, niewiele pojawia się uwag na temat zauważalnych zmian w funkcjonowaniu biblioteki publicznej:
•

komputeryzacja, inicjatywy promujące czytelnictwo;

•

przeprowadzanie spotkań autorskich.

Cztery osoby podzieliły się swoimi pomysłami na to, jak zwiększyć czytelnictwo książek w Sanoku:
•

zakup nowości czytelniczych;

•

udostępnianie prasy i literatury na regałach w różnych instytucjach;

•

zdobywać fundusze na zakup nowości czytelniczych;

•

organizować konkursy i spotkania czytelnicze z autorami książek.

Cztery osoby uważają, że warto czytać książki, a jedna nie miała zdania na ten temat.
Wymieniono następujące powody:
•

warto, żeby być na bieżąco z rynkiem wydawniczym.

•

czytanie książek pobudza wyobraźnię, zmusza do skupienia, uwagi;

•

czytanie książek rozwija słownictwo;

•

książki pobudzają myślenie, wyobraźnię i kształtują formy wypowiedzi;

•

warto czytać, ponieważ książki rozwijają, wzbogacają słownictwo, relaksują.
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Trzy osoby słyszały o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Dwie
przyznały się do niewiedzy na ten temat.
Wywiady z pracownikami biblioteki, szkół i domu kultury zostały przeprowadzone
w następujących dniach: 8/10/2018 (3); 4/10/2018 (2).

Stary Sącz (2018)
Index W6 = 6
Wypożyczenia / zbiory: + -

Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły położonej w Starym Sączu przy ul.
Mickiewicza 33 na potrzeby Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Sączu, wraz z infrastrukturą techniczną
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu dokonała przebudowy i rozbudowy budynku byłej szkoły na potrzeby biblioteki wraz z infrastrukturą techniczną. Rozbudowano budynek uzyskując dodatkowe powierzchnie, które służą
czytelnikom. Biblioteka została wyposażona w sprzęt techniczny, komputerowy, nowe
meble, podwyższając standard biblioteki. Otwarcie nowej biblioteki odbyło się 1 marca
2018 roku.
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym) 3 732 899,93 zł
Kwota dofinansowania
2 000 000,00 zł
Okres realizacji zadania
1.04.2016 – 28.02.2018
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Opinie

Rozmowy przeprowadzone z 6 liderami lokalnej opinii publicznej, wśród których część
działa w organizacjach pozarządowych, jednoznacznie potwierdziły, że w wyniku nowej
inwestycji zdecydowanie dostęp do książek dla mieszkańców gminy uległ poprawie. Padło nawet zdanie: „Rewolucja się dokonała w naszej gminie, nowe przestrzenie, ciekawość, a za tym idzie rodzi się potrzeba”.
Argumenty, które powtarzały się w wywiadach były następujące: przede wszystkim
nowa biblioteka główna, usytuowana bardzo korzystnie w centrum miasta i w pobliżu
szkół, bardzo ładna i funkcjonalna czytelnia, uwzględniająca potrzeby dzieci, bogatszy
księgozbiór, wykorzystanie możliwości internetu; łącznie większy księgozbiór, biorąc
pod uwagę wszystkie biblioteki ze szkolnymi włącznie, bardzo duża aktywność w kwestii spotkań i zajęć czytelniczych.
Wszyscy rozmówcy zauważyli zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej, wskazując rozmaite korzyści:
•

biblioteka w Starym Sączu jest dla mnie pomocna, dużo z nią współpracuję, autorzy zapraszani przez bibliotekę publiczną są goszczeni przez biblioteki szkolne,
mam obraz nowych książek, jeśli idzie o nowości, które warto zakupić;

•

poza wspaniałymi przestrzeniami, doceniam internet: pomaga, ułatwia wymianę
myśli, łatwiej dotrzeć, zamówić, zorganizować spotkanie;

•

bardzo na korzyść, godziny zostały wydłużone, tam mają siedzibę stowarzyszenia,
np. „Miasto Świętej Kingi”;
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•

niekoniecznie przybyło personelu, może potrzebne są 1–2 osoby, ale na pewno jest
lepiej z wielu powodów, nowa siedziba jest wspaniała;

•

biblioteka powiększyła się, jest bez porównania, jest dział komputerowy, dzieci
przychodzą po szkole, jest kącik kuchenny, warsztaty artystyczne;

•

nowe biblioteki w gminie Stary Sącz, nie tylko główna, mają wszystko co trzeba.

Wszyscy rozmówcy odpowiedzieli na pytanie, jak zwiększyć czytelnictwo książek
w gminie. Oto te odpowiedzi:
•

będziemy kontynuować w szkole różne akcje na rzecz czytania: w czerwcu 2018
roku wychodziliśmy do mieszkańców akcją „Biblioteka w Szkole”, recytacja wierszy Papieża JP II, zgłosiłam szkołę do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Dzień
Głośnego Czytania, była akcja w Biedronce „Gang Słodziaków”, robimy w szkole
pasowanie uczniów pierwszoklasistów na czytelnika szkoły;

•

nie mam swoich innowacyjnych pomysłów, opieram się na pasjonatach i daję się
im uwieść, przed nami wieś Przesietnica (otworzymy w końcu 2020 roku);

•

w powiązaniu z biblioteką jest duża aktywność wielu organizacji, klubu seniora,
moje stowarzyszenie dla osób w wieku senioralnym – skupiamy się na pomocy,
mamy zajęcia, wyjazdy, wspólnie z biblioteką, np. z okazji Święta Niepodległości
będzie śpiewanie pieśni patriotycznych;

•

potrzebne są projekty popołudniami dla młodzieży, które dobrze przygotowują do
odbioru kultury, dodatkowe, inaczej niż w szkole, nawet kwestia oglądania filmów
czy inscenizacji jak ostatnio „Konfederacja Barska”;

•

jako Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” bierzemy czynny udział w czytaniu narodowym z kostiumami, np. czytanie Sienkiewicza, jesteśmy partnerami „Poznaj żywego pisarza”, w ramach terapii zajęciowej pisarz musiał podpisywać zakładki do książek, które robiono w trakcie terapii;

•

już jest wszystko, w Gołkowicach biblioteka szkolna jest połączona z gminną, nasza jest przy szkole, a pani bibliotekarka szkolna pracuje w bibliotece gminnej
w Gołkowicach.

Każda z zapytywanych osób uważa, że warto czytać książki. Wymieniono następujące
powody:
•

bez czytania nie da się żyć, dzieci to potrafią powiedzieć – wzruszenie, emocje,
każdy opowiada inaczej o książkach, które ich poruszają, dzieci doskonalą się na
języku polskim, bez książek nie potrafisz niczego napisać, powiedzieć poprawnie;

•

rozwijają wyobraźnię, dają moment ukojenia i osobistego rozwoju, a także relaks;

•

dzisiaj otworzyły się możliwości inne niż kiedyś, kiedy były tylko książki i publikatory, ale książka książką pozostanie, ja czytając książkę stwarzam sobie moje
własne, niepowtarzalne wyobrażenie, ja się uczyłam dzięki czytaniu;
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•

bez książek nie można sobie wyobrazić życia, zwłaszcza jak się jest polonistką, jak
ja. Jestem „papierowa”. Wyobraźnia, utożsamianie się z bohaterami, można żyć podwójnie i poczwórnie, zmuszają do myślenia i do refleksji;

•

mają wpływ na nasze życie, od dziecka czytam, mieszkałam na zabitej dechami wsi
i ojciec prenumerował dla mnie „Świerszczyk” i seria „Poczytaj mi mamo”, „Chata
wuja Toma”, książki Orkana, „Nad Niemnem”, „Dżuma” Camusa, Dobraczyński, teraz Schmitt, choć ktoś mówił, że to placebo;

•

od młodych lat czytałam Kraszewskiego, dzisiaj czytam sagi, uważam, że – jak to
się kiedyś mówiło – „książka kształci”.

Szesciu rozmówców ze Starego Sącza słyszało o Narodowym Programie Rozwoju
Czytelnictwa. Do braku wiedzy na ten temat przyznała się jedna osoba.
Wywiady z nauczycielami, pracownikami urzędu miasta i członkami organizacji pozarządowych przeprowadzono w następujących dniach: 6/11/2018 (1); 7/11/2018 (2); 8/11/2018
(2); 13/11/2018 (1).

Staszów (2019)
Index W6 = – 2
Wypożyczenia / zbiory: bd

Nowoczesna biblioteka w Staszowie

Projekt będzie polegał na rozbudowie i przebudowie budynku po dawnej szkole na nową
siedzibę biblioteki oraz zakupie niezbędnego wyposażenia. Obecnie biblioteka (pow.
514 m2) mieści się w zabytkowym ratuszu, w którym nie ma możliwości dalszego rozwoju (ocena stanu obecnego w zał.), a nowa siedziba po przebudowie będzie miała 1215 m2
(2 piętra, piwnicę, strych przeznaczony na magazyn zbiorów). Zadanie będzie polegało
na: rozbiórce ścian działowych, wykonaniu nowych otworów drzwiowych, zewnętrznego szybu windowego wraz z przebudową dachu, wymianie i rozbudowie instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o. oraz odgromowej, wymianie posadzek oraz okładzin ściennych,
wymianie wewnętrznych tynków wraz z malowaniem, wykonaniu docieplenia ścian
wraz z elewacją budynku, dociepleniu stropu, utwardzenie wokół budynku (dostosowanie dojść i dojazdów dla osób niepełnosprawnych), budowie czytelni letniej, doposażeniu w nowe regały, meble, komputery, urządzenia wielofunkcyjne. Planujemy: umożliwić dostępność księgozbioru dla każdego użytkownika (w tym osób niepełnosprawnych)
poprzez wolny dostęp do zbiorów, utworzenie: Mediateki, Czytelni Internetowej (w tym
stanowisko dla osoby z dysfunkcją wzroku), Kącika Malucha, sali wielofunkcyjnej do spotkań, wrzutni na książki. Nowa siedziba stworzy trwałą platformę międzykulturowych
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oraz międzypokoleniowych spotkań, poprzez nowe działania. Zajęcia interaktywne dla
dzieci i młodzieży, warsztaty w zakresie internetu, utworzenie Klubu Filmowego. Udział
w lokalnym partnerstwie na rzecz czytelnictwa: współpraca ze szkołami i przedszkolami
z terenu gminy, wspólne działania ze stowarzyszeniami, fundacjami. Przeprowadzone
zostały konsultacje społeczne w formie ankiet, których wyniki znacząco wskazują na
potrzeby wprowadzania zmian i spełnienia standardów nowoczesnej biblioteki.
Opinie

Zdaniem rozmówców (lokalnych liderów opinii) dostęp do książek dla mieszkańców
gminy uległ poprawie. Trzy osoby uważają, że nastąpiła zdecydowana poprawa, a dwie,
że „raczej się poprawiło”. Argumenty za: dostęp internetowy do książek, większy księgozbiór, ale także spotkania autorskie i dyskusyjne kluby książki.
Trzy z pięciu osób, z którymi przeprowadzono wywiady, zauważyło następujące zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej:
•

zakup nowych książek;

•

komputery, nowe źródła informacji o książkach;

•

postęp technologiczny: internet, e-booki. Dużo nowości czytelniczych – nowe pozycje książkowe. Strony internetowe bibliotek umożliwiają rezerwacje książek, zapoznanie się z nowościami.

Wszyscy rozmówcy przedstawili swoje propozycje, jak zwiększyć czytelnictwo książek w Staszowie:
•

prenumerata czasopism, organizowanie poranków poetyckich;

•

więcej spotkań autorskich, najważniejsza jest jednak rola rodziny w zachęcaniu
do czytania;

•

akcje czytelnicze;

•

nowo wyremontowana sala katechetyczna, gdzie będą gromadzone książki dla
mieszkańców;

•

konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie, spotkania autorskie.

Każda z zapytywanych osób uważa, że warto czytać książki. Wymieniono następujące
powody:
•

książka jest przedmiotem, który możemy ze sobą wszędzie zabrać, jest też zdrowsza niż spędzanie czasu przed komputerem;

•

rozwija wyobraźnię;

•

nic nie zastąpi książki, książka rozwija wyobraźnię;

•

książki bogacą zasób słownictwa, rozwijają wiedzę o świecie, kształcą;

•

inne wrażenia są po przeczytania książki niż informacji zawartych w internecie;

•

książka daje wyobrażenie o świecie w przypadku, gdy czytelnik nie ma możliwości
podróżowania.
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Wszyscy rozmówcy ze Staszowa (5) słyszeli o Narodowym Programie Rozwoju
Czytelnictwa.
Wywiady z pracownikami biblioteki, szkół i przedszkola przeprowadzono w następujących dniach:8/10/2018 (2); 17/10/2018 (1); 22/10/2018 (1); 24/10/2018 (1).

Szczaniec (2016)
Index W6 = 2
Wypożyczenia / zbiory: + +

Przebudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie lokalu na potrzeby biblioteki. Właścicielem ww. lokalu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu. Przebudowa miała
za zadanie dostosować pomieszczenia nabyte przez bibliotekę (wcześniej służące jako
sala widowiskowo-taneczna) do nowej funkcji. Roboty obejmowały: roboty rozbiórkowe uprzedniego wykorzystania obiektu, wymianę wszystkich instalacji (wodna, kanalizacyjna, elektryczna), wykonanie nowych posadzek, odnowienie ścian i wykonanie
podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Lokal biblioteki został podłączony do sieci internetowej, stworzono wewnętrzną sieć komputerową. Przebudowano pomieszczenia,
w wyniku czego powstały: toaleta dla niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne dla
obsługi, pomieszczenie magazynowe oraz szatnia dla klientów biblioteki. W sali głównej
wykonano antresolę, w wyniku czego powstała dwupoziomowa wypożyczalnia z zachowaną istniejącą sceną. Powstało pomieszczenie czytelni i pracownia komputerowa. Biblioteka została wyposażona w system audiowizualny, przystosowany do wyświetlania
filmów.
Zakupiono meble z obszernym stanowiskiem bibliotekarza do obsługi czytelników ze
stanowiskiem komputerowym i oprogramowaniem bibliotecznym. Biblioteka została
wyposażona w nowe, funkcjonalne regały biblioteczne dla zbiorów książkowych oraz
e-booków, meble do kącika wypoczynkowego, kącika dla dzieci, do czytelni oraz krzesła
i stoły do hali głównej w związku z wykorzystaniem pomieszczeń na cele spotkań, pokazów, koncertów. Pracownię komputerową wyposażono w 5 stanowisk komputerowych
z kompletnym oprogramowaniem. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner), telefon z faksem, aparat fotograficzny z kamerą. Opracowano i wykonano identyfikację wizualną biblioteki.
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Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
Okres realizacji zadania

641 248 zł
1.06.2016 – 31.12.2016

Opinie

Zdaniem pięciu rozmówców, lokalnych liderów opinii, dostęp do książek dla mieszkańców gminy uległ poprawie. Cztery osoby uważają, że nastąpiła zdecydowana poprawa,
a jedna, że „raczej się poprawiło”.
Argumenty świadczące o poprawie to przede wszystkim nowa biblioteka, określana mianem Mediateki, bogatszy księgozbiór, dostęp internetowy do książek, większy księgozbiór,
ale także pliki PDF za darmo, nowości książkowe oraz spotkania i zajęcia czytelnicze.
Co jest zaskakujące, tylko jedna osoba zauważyła zmiany w funkcjonowaniu biblioteki
publicznej:
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•

do biblioteki po remoncie chętniej przychodzą czytelnicy, jest większa otwartość
na współpracę biblioteki z innymi jednostkami.

Troje rozmówców przedstawiło swoje propozycje, jak zwiększyć czytelnictwo książek
w Szczańcu:
•

zaangażować rodziców w czytanie dzieciom;

•

uczestnictwo w kampaniach czytelniczych;

•

zapraszamy gości, członków rodziny, żeby czytali dzieciom.

Każda z zapytywanych osób uważa, że warto czytać książki. Wymieniono następujące
powody:
•

zawsze jest lepsza książka, jej zapach;

•

książki nas rozwijają;

•

książka jest podstawą wiedzy, daje mądrość;

•

książki mają duszę;

•

słownictwo się pogłębia dzięki czytaniu książek.

Mniejszość spośród rozmówców z gminy Szczaniec (2) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Do braku wiedzy na ten temat przyznały się trzy
osoby.
Wywiady z pracownikami bibliotek, szkół i przedszkola przeprowadzono w następujących dniach: 25/10/2018 (2); 9/10/2018 (2); 17/10/2018 (1).

Tomaszów Lubelski (2016)
Index W6 = 6
Wypożyczenia / zbiory: + -

Modernizacja Miejskiej Biblioteki w Tomaszowie Lubelskim II Etap

Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami mieszkańców wykonano następujące prace
oraz dokonano zakupów. W holu głównym biblioteki wybudowano przeszkloną windę
(4 przystanki) dostosowaną do osób niepełnosprawnych; w celu usprawnienia procesu
oddawania książek przy wejściu głównym został zainstalowany trezor biblioteczny. Wykonano generalny remont wszystkich toalet (7 pomieszczeń nieobjętych pracami w I etapie), zaadoptowano jedno pomieszczenie w piwnicy na toaletę oraz jedno pomieszczenie
na II piętrze na toaletę dla osób niepełnosprawnych. We wszystkich pomieszczeniach
w oddziale dla dzieci, w oddziale dla dorosłych oraz w pokojach administracyjnych i serwerowni zamontowano klimatyzację. W piwnicy zaadaptowano kolejne pomieszczenie
na archiwum, montując w nim nowoczesne, sterowane elektronicznie szafy archiwalne,
zaadaptowano także dwa pomieszczenia na miejsce spotkań młodzieży (klub juniora)
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i dorosłych (klub seniora). Wzbogacono wystrój ścian w wypożyczalni i czytelni dla dorosłych. Wykonano generalny remont tablicy rozdzielczej prądu, dostosowując wyposażenie do nowych, wyższych wymagań. Ze względów technicznych i estetycznych wszystkie pomieszczenia biblioteki oraz korytarze zostały pomalowane. W oddziale dla dzieci
wymieniono wszystkie regały biblioteczne dostosowując je do wzrostu czytelników oraz
wprowadzając atrakcyjną dla najmłodszych czytelników aranżację mebli (regały w formie miejskich kamienic oraz jako pociąg z wagonami); także w wypożyczalni i czytelni
dla dorosłych wymieniono wszystkie regały biblioteczne dostosowując je wizualnie do
lad bibliotecznych zakupionych w I etapie projektu.
Koszt całkowity zadania (wskazany we wniosku/wykazany w raporcie końcowym)
Kwota dofinansowania (przyznana/wydatkowana)
Okres realizacji zadania

· 140·

1 536 813 / 1 536 813 zł
1 150 813 / 1 150 813 zł
1.04.2016 – 31.12.2016

Załącznik 1

Opinie

Wśród siedmiu osób, z którymi przeprowadzono wywiady panuje pełna zgoda, co do
tego, że dostęp do książek mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski zdecydowanie uległ
poprawie.
Argumentów jest wiele, począwszy od wyremontowanej Biblioteki, przez biblioteki
szkolne, znaczenie dostępu internetowego do wzbogaconych księgozbiorów, po większą
liczbę wydawnictw, które konkurują o uwagę czytelnika na polskim rynku książki.
Trzy osoby zauważyły następujące zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej:
•

dzięki programom typu „Książki naszych marzeń” jest większy wybór książek,
większy księgozbiór w Bibliotece Publicznej;

•

z bibliotek korzystają uczniowie z innych oddalonych szkół;

•

zostały skomputeryzowane biblioteki oraz wzbogacono księgozbiór.

Troje rozmówców przedstawiło swoje propozycje, jak zwiększyć czytelnictwo książek
w Tomaszowie Lubelskim:
•

szukać dotacji, dofinansowania zakupów książek;

•

prowadzić zakupy książek dla przedszkola;

•

konkursy czytelnicze.

Wszyscy deklarowali, że warto czytać książki. Wymieniono następujące powody:
•

dzięki książkom mamy większy zasób wiedzy;

•

książka uczy myślenia, pobudza wyobraźnię, wpływa na rozwój słownictwa;

•

to kwestia wychowania i wieku;

•

ze względu na kształcenie języka oraz wzbogacenie słownictwa;

•

książki rozbudzają wyobraźnię, uczą logicznego myślenia;

•

książki rozwijają słownictwo, wyobraźnię.

Większość rozmówców (6) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Do braku wiedzy na ten temat przyznała się jedna osoba.
Wywiady z pracownikami biblioteki, szkół i przedszkola oraz pracownikiem samorządu przeprowadzono w następujących dniach: 8/10/2018 (3); 9/10/2018 (2); 1/10/2018 (1);
4/10/2018 (1).
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Wejherowo (2019)
Index W6 = 2
Wypożyczenia / zbiory: bd

Z kulturą do natury – remont Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo
w Bieszkowicach (drugi etap)

Organizatorzy przedsiębiorą remont obiektu Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bieszkowicach. W związku z rozwojem demograficznym gminy Wejherowo,
liczącej 23734 mieszkańców, zauważono potrzebę nowoczesnej biblioteki aktywizującej dzieci, młodzież i dorosłych z różnych grup społecznych. BCK swymi działaniami w większym stopniu obejmuje mieszkańców północnej części gminy Wejherowo,
ponieważ w południowej części gminy ma wciąż ograniczone możliwości lokalowe.
Obiekt w Bieszkowicach jest w złym stanie technicznym i ma ubogą ofertę. W odpowiedzi organizatorzy chcą stworzyć nową przestrzeń, która będzie nie tylko wypożyczalnią książek, ale przede wszystkim innowacyjnym centrum kultury, miejscem
spotkań mieszkańców wielu okolicznych wsi oraz centrum integracji dla całej gminy
Wejherowo. Planują przy warsztatach, prelekcjach, klubach tematycznych, czytelni,
kąciku szlagierów, nocach w bibliotece promować ruch amatorski (orkiestra, zespoły, teatr). Zamierzają organizować plenery interdyscyplinarne, wystawy, warsztaty
uczące rozpoznawać autentyczne i fałszywe informacje w internecie, zarządzania informacją (big data) oraz finansami osobistymi, pikniki integracyjne, w ferie i wakacje „Wakacyjną szafę” dla dzieci oraz Akademię Twórczego Rozwoju dla seniorów przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo. Ponadto,
wykorzystując lokalizację biblioteki usytuowanej nad jeziorem, zamierzają stworzyć
tarasową czytelnię plenerową z obserwatorium astronomicznym, kinem plenerowym
oraz Farmą Iluzji Optycznych, która będzie pełnić nie tylko funkcję edukacyjną, ale
także stanie się atrakcją popularyzującą nauki ścisłe. Zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami mieszkańców wykonano już pewne prace oraz dokonano zakupów. W holu
głównym biblioteki wybudowano przeszkloną windę (cztery przystanki), dostosowaną
do osób niepełnosprawnych, w celu usprawnienia procesu oddawania książek w wejściu głównym został zainstalowany trezor biblioteczny. Wykonano generalny remont
wszystkich toalet (siedem pomieszczeń nieobjętych pracami w I etapie), zaadaptowano jedno pomieszczenie w piwnicy na toaletę oraz jedno pomieszczenie na II piętrze
na toaletę dla osób niepełnosprawnych. We wszystkich pomieszczeniach w oddziale
dla dzieci, w oddziale dla dorosłych oraz w pokojach administracyjnych i serwerowni zamontowano klimatyzację. W piwnicy zaadaptowano kolejne pomieszczenie na
archiwum, montując w nim nowoczesne, sterowane elektronicznie szafy archiwalne,
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zaadaptowano także dwa pomieszczenia na miejsce spotkań młodzieży (klub juniora)
i dorosłych (klub seniora). Wzbogacono wystrój ścian w wypożyczalni i czytelni dla
dorosłych. Wykonano generalny remont tablicy rozdzielczej prądu, dostosowując wyposażenie do nowych, wyższych wymagań. Ze względów technicznych i estetycznych
wszystkie pomieszczenia biblioteki oraz korytarze zostały pomalowane. W oddziale dla dzieci wymieniono wszystkie regały biblioteczne dostosowując je do wzrostu
czytelników oraz wprowadzając atrakcyjną dla najmłodszych czytelników aranżację
mebli (regały w formie miejskich kamienic oraz jako pociąg z wagonami); także w wypożyczalni i czytelni dla dorosłych wymieniono wszystkie regały biblioteczne dostosowując je wizualnie do lad bibliotecznych zakupionych w I etapie projektu.
Opinie

Wśród sześciu osób, z którymi przeprowadzono wywiady, za wyjątkiem jednej, panuje
zgoda, co do tego, że dostęp do książek dla mieszkańców gminy Wejherowo uległ poprawie. Argumenty to: nowa biblioteka (w Bieszkowicach), działająca po pierwszym etapie inwestycji, większy księgozbiór i ułatwienia, które zapewnia internet. Jedna osoba
zwróciła uwagę, że jednak ceny książek nadal są wysokie, co ogranicza czytelnictwo,
choć łatwy dostęp do zakupów książek zapewniają wyspecjalizowane księgarnie sieciowe Empik i Matras.
Pięć osób zauważyło zmiany w funkcjonowaniu biblioteki publicznej:
•

współpraca między bibliotekami, wymiana doświadczeń, szkolenia;

•

większa liczba czytelników, konkursów;

•

organizowane spotkania z pisarzami i poetami;

•

unowocześnienie, spotkania organizowane przez Bibliotekę, kompetentni pracownicy;

•

biblioteki coraz częściej się promują, jest coraz więcej spotkań autorskich itp.

Czworo rozmówców przedstawiło swoje propozycje, jak zwiększyć czytelnictwo książek w gminie Wejherowo:
•

powstawanie nowych bibliotek;

•

stworzenie kolejnej biblioteki;

•

kącik czytelniczy na dworcu;

•

bardziej nagłaśniane spotkania autorskie.

Pięć osób uważa, że warto czytać książki, wskazując następujące powody:
•

książki rozwijają słownictwo, wiedzę;

•

zapach książki, jej wygląd, to coś innego niż internet;

•

pogłębianie wiedzy, umiejętności czytania, większy zasób słownictwa;

•

cel edukacyjny;
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•

jedno nie wyklucza drugiego – książka pozostawia pole dla wyobraźni, jest zweryfikowanym źródłem wiedzy, odrywa od komputera.

Większość rozmówców (4) słyszała o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Do braku wiedzy na ten temat przyznała się jedna osoba.
Wywiady z pracownikami centrum kultury, biblioteki, szkoły, przedszkola i ośrodka
pomocy społecznej przeprowadzono w następujących dniach: 8/10/2018 (3); 17/10/2018 (2);
3/10/2018 (1).

Załącznik 2
Wskaźniki czytelnicze dla 25 bibliotek gminnych
Załącznik nr 2: Wskaźniki czytelnicze dla 25 bibliotek gminnych
Wskaźnik C1 Czytanie dzieciom
Wskaźnik C1 – czytanie dzieciom

Stary Sącz
Hażlach
Koźmin Wlkp.
Kępice
Kock
Dębno
Kowiesy
Nowe Miasto
Lubawskie
Tomaszów Lubelski
Wejherowo
Andrzejewo
Jarocin
Limanowa
Mogilno
Nowogród
Bobrowniki
Domaniów
Miasteczko Śląskie
Brzeg
Sanok
Staszów
Szczaniec
Kluszkowce

Czytanie książek dzieciom
Codziennie lub prawie
codziennie

38
32
32
30
28
27
26
26
25
25
24
23
23
23
21
18
17
16
14
14
14
14
12
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Wskaźnik C2 – czytanie książek drukowanych
Wskaźnik C2 Czytanie książek drukowanych
W tabelach przedstawiono usytuowanie dla każdej z bibliotek publicznych, uczestni-

Kolory w tym przypadku pokazują – dla każdej z bibliotek publicznych, uczestniczących w
badaniu – usytuowanie wobec średniej w grupie 25 bibliotek, z wyróżnieniem (właśnie za
zmiennych,
które najlepiej
odróżniają
od siebie
czytelnictwa,
tj. dla czypomocą kolorów)
dwóch wartości
zmiennej,
któreintensywność
najlepiej odróżniają
od siebie intensywność
telników
czytających
rocznie od czytających
21 do 50 książek
i dla
czytających
rocznie
czytelnictwa
tj. dla czytelników
rocznie
od czytelników
21 do 50 książek
i dla czytelników
odczytających
50 do 100 książek.
rocznie od 50 do 100 książek. Oznaczenie intensywną zielenią – powyżej średniej,
a intensywną czerwienią – poniżej średniej.
czących w badaniu wobec średniej w grupie 25 bibliotek, z podaniem dwóch wartości

Andrzejewo
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

16
16
16
2
5
0

Bobrowniki
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

28
19
7
5
2
0

Brzeg
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

18
14
12
6
1
3
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Dębno
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

18
29
9
6
6
1

Domaniów
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

8
10
4
2
8
2

Góra
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

20
30
14
5
2
0
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Grodzisk Mazowiecki
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

24
23
16
6
0
0

Hażlach
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

14
31
17
5
2
0

Jarocin
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

19
22
16
5
5
1
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Kępice
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

23
19
8
2
6
2

Kluszkowce
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

29
21
17
6
2
0

Kock
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

18
17
6
4
11
3
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Kowiesy
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

16
13
1
3
6
3

Koźmin Wielkopolski
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

17
38
16
6
1
0

Limanowa
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

22
18
14
5
3
0
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Miasteczko Śląskie
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

29
35
4
4
2
0

Mogilno
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

16
30
16
8
4
0

Nowe Miasto Lubawskie
Ile książek drukowanych na
papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

25
37
8
9
1
0
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Nowogród
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

16
39
11
3
7
0

Sanok
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

19
36
17
0
0
0

Staszów
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

14
30
16
5
2
0
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Szczaniec
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

20
22
7
5
5
0

Tomaszów Lubelski
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

17
22
14
7
7
0

Wejherowo
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

18
20
14
6
7
0

· 153 ·

9

Infrastruktura Bibliotek 2016–2020

Stary Sącz
Ile książek drukowanych na papierze
przeczytał(a) P. w ciągu ostatnich
12 miesięcy?
11-20 książek
21-50 książek
51-100 książek
Więcej niż 100 książek
Trudno powiedzieć
Żadnej

6
17
9
2
1

24

10

