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BiBliOTeKi UCZelNiANe PAńSTWOWyCh 
WyżSZyCh SZKół ZAWOdOWyCh –  

PróBA ChArAKTerySTyKi NA POdSTAWie 
BAdAń ANKieTOWyCh

State higher vocational school libraries – an attempt at characterization  
on the basis of questionnaire survey

JAN POJEDyNIEC Biblioteka uczelniana, PWSZ w Tarnowie

A- przygotowanie projektu badania (study design),   B- zbieranie danych (data collection),   C- analiza statystyczna (statistical analysis),   
D- interpretacja danych (data interpretation),   E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),   F- opracowanie piśmiennictwa 
(literature search),   G- pozyskanie funduszy (funds collection)

Streszczenie
Wstęp:  W 2013 r. w Polsce funkcjonowało 36 państwowych wyższych szkół zawodowych. W każdej z tych uczelni istnieje 
biblioteka, jako niezbędny element procesu kształcenia na poziomie wyższym. 
Cel badania: Celem niniejszego opracowania jest próba scharakteryzowania bibliotek uczelnianych, funkcjonujących od 
początków istnienia państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce.
Materiał i metody:  Podstawową metodą była analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród 20 bibliotek, które 
odpowiedziały na ankietę (na 36 istniejących). Kwestionariusz ankiety zawierał pytania zarówno zamknięte, jak i otwarte. Badaniem 
objęto kilka wytypowanych autorsko sfer działalności bibliotek oraz wybrane wskaźniki funkcjonalności.
Wyniki:  Większość badanych bibliotek współużytkuje przestrzeń biblioteczną z innymi jednostkami uczelni. Przeważa powierzchnia 
użytkowa do 1000 m2 a magazynowa do 100 tys. wol. Wszystkie biblioteki umożliwiają wolny dostęp do półek; 12 prowadzi 
ośrodki informacji naukowej. Wykorzystanie domowych stron internetowych w celu komunikacji z czytelnikiem nie jest jeszcze 
powszechne. W 13 bibliotekach są utworzone formalnie działy, ale w żadnej z nich nie wyznaczono ich kierowników. Tylko w 3 
bibliotekach powołano zastępcę dyrektora. Porównanie wskaźników funkcjonalności wykazało, że biblioteki PWSZ lokują się 
blisko bibliotek akademickich, natomiast w porównaniu do bibliotek uczelni prywatnych uzyskują wyniki często wyższe.
Wnioski:   Biblioteki PWSZ tworzą specyficzną sieć bibliotek uczelnianych, realizując przy tym podobne zadania i na podobnym 
poziomie jak większość bibliotek akademickich w Polsce. O ich specyfice świadczy mniej rozbudowana struktura organizacyjna, 
mniejsze powierzchnie i magazyny oraz nieautonomiczny budżet realizowany z poziomu centralnego uczelni. 
Słowa kluczowe:  badania ankietowe, biblioteki uczelniane, państwowe wyższe szkoły zawodowe

Summary 
Introduction:  At present there are 36 state higher vocational schools in Poland. Each of them hosts a library, which is an 
indispensable element of the process of higher education. 
Aim of the study: The purpose of the study is to outline a characteristics of the academic libraries which have been functioning 
since the beginnings of state higher vocational schools in Poland.
Material and methods:  The basic method used was an analysis of a survey of 20 libraries that had responded to the survey (out 
of the 36 existing ones). The questionnaire contained both closed and open questions. The study included several self-chosen 
library activity areas and a few selected functionality indicators. 
Results:  Most of the libraries surveyed share space with other university units. The prevailing use area is up to 100 thousand m2, 
with the storage area being up to 100 thousand volumes. All the libraries provide free access to shelves; 12 of them run science 
information centres. Using Internet home pages with a view to communicating with a reader is still not common. Formally, 13 
libraries have created special departments , but none has had heads of the departments appointed. Only 3 libraries have had 
deputy directors appointed. A functionality indicator comparison has demonstrated that state higher vocational school libraries 
are very close to public university libraries; when compared to private university libraries, however, their results are very often 
higher.
Conclusions:  State higher vocational school libraries form a specific network of university libraries and fulfil similar tasks at the same 
time and at the same level as most academic libraries in Poland. Their specifics is indicated by less extensive organizational structure, 
smaller use and storage areas as well as non-autonomous budget implemented from the central level of a university.
Keywords:  questionnaire survey, university libraries, state higher vocational schools
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Wstęp

Na mocy ustawy o wyższych szkołach zawodowych 
z 1997 r. zaczęły powstawać w Polsce uczelnie zawodo-
we, jako odpowiedź na potrzeby środowisk lokalnych 
w zakresie kształcenia młodzieży na poziomie studiów 
wyższych pierwszego stopnia. Wraz z powstawa-
niem tych szkół organizowane były w nich biblioteki, 
a w bibliotekach księgozbiory mające wspierać proces 
dydaktyczny.

Celem niniejszego opracowania jest próba przedsta-
wienia specyficznego modelu biblioteki uczelnianej, jaki 
powstał w okresie kilkunastu lat istnienia państwowych 
wyższych szkół zawodowych. 

Materiał i metody

Podstawą analizy stały się badania ankietowe prze-
prowadzone wśród 20 bibliotek tego typu. O wypełnienie 
ankiet poproszono dyrektorów bibliotek, gdyż zakres 
merytoryczny pytań obejmował zagadnienia związane 
ze strukturą i zarządzaniem. Warto dodać, iż zgodnie 
z danymi MNiSW w Polsce istnieje 36 państwowych 
wyższych szkół zawodowych (dalej: PWSZ) [1]. Kwestio-
nariusz ankiety zawierał pytania zarówno zamknięte, 
jak i otwarte. Badaniem objęto kilka wytypowanych 
autorsko sfer działalności bibliotek, natomiast w dziale 
Dyskusja dokonano analizy porównawczej wybranych 
wskaźników funkcjonalności.

Wyniki

PRZESTRZEń BIBLIOTECZNA
Wiele bibliotek uczelnianych w Polsce posiada 

wydzielone budynki i duże przestrzenie użytkowe dla 
czytelników i swoich zbiorów. W przypadku bibliotek 
PWSZ, wśród 20 przebadanych bibliotek, tylko 6 
może pochwalić się oddzielnymi gmachami. Pozo-
stałe współużytkują przestrzeń uczelnianą z innymi 
jednostkami.

Całkowita powierzchnia użytkowa pomieszczeń 
bibliotecznych była badana w trzech zakresach wiel-
kości: a) poniżej 1000 m2; b) 1001 - 2000 m2; c) powyżej 
2000 m2. Odpowiedzi respondentów wykazały, że 
tylko 6 bibliotek, które posiadają oddzielne budynki 
dysponuje powierzchnią użytkową przekraczającą 
1000 m2 i w tym tylko 2 powyżej 2000 m2.

Ważnym wskaźnikiem funkcjonalności biblioteki 
jest liczba miejsc dla czytelników na danej powierzchni 
użytkowej. Analizie poddano dostępne dla czytelników 
miejsca pracy we wszystkich agendach bibliotecznych. 
Wśród badanych bibliotek sytuacja ta jest bardzo 
zróżnicowana, a skala wielkości jest dosyć rozpięta, 
gdyż najmniej to 14 miejsc, a najwięcej ponad 400 (!). 
Przeważają biblioteki, które oferują około 100 miejsc. 
Jak wynikało z ankiet i co jest warte podkreślenia - bi-
blioteki, które nie dysponują oddzielnym budynkiem, 
ani dużą powierzchnią potrafiły wygospodarować 
ponad 100 miejsc dla swoich czytelników.

Kolejnym badanym zagadnieniem w obrębie infra-
struktury była przestrzeń magazynowa, którą badano 

w następujących zakresach wielkości: a) do 100 tys. 
wol.; b) 100 – 200 tys. wol.; c) powyżej 200 tys. wol. 
Z analizowanego materiału wynika, że zdecydowana 
większość bibliotek (16) posiada magazyny przewi-
dujące pojemność do 100 tys. woluminów. Biblioteki, 
które zaplanowały magazyny maksymalnie do 200 tys. 
woluminów stanowią tylko 20% ogółu. Żadna z ba-
danych bibliotek nie posiada magazynów mogących 
pomieścić więcej niż 200 tys. woluminów. Obserwując 
jak dynamicznie powiększają się księgozbiory biblio-
teczne (połowa badanych bibliotek niedługo osiągnie 
lub już przekroczyła 50 tys. wol.) nasuwa się wniosek, 
że problem deficytu przestrzeni magazynowej może 
nadejść już niebawem. 

FINANSE
W tej sferze skupiono się tylko na zagadnieniu 

wielkości wydatków bibliotek na zakup wydawnictw 
zwartych oraz zbiorów czasopiśmienniczych. Ogra-
niczenie to spowodowane jest faktem, iż działające 
w strukturze państwowych wyższych szkół zawodo-
wych biblioteki nie posiadają własnych, wydzielonych 
budżetów rocznych, z których opłacane są nie tylko 
zakupy zbiorów, ale również realizowane drobne 
inwestycje, czy wypłaty dla pracowników.

Na pytanie: Ile rocznie biblioteki przeznaczają na 
zakup książek, w tym elektronicznych odpowiedzi re-
spondentów rozłożyły się bardzo różnorodnie. Tylko 
6 bibliotek przeznacza na ten cel kwoty powyżej 100 
tys. zł. Najwięcej, bo 8 bibliotek, wydaje na książki 
od 40 do 60 tys. Dyrektorzy pozostałych 6 bibliotek 
dysponują budżetem poniżej 40 tys.

Podobne rozbieżności obserwujemy analizując 
odpowiedzi na pytanie o wielkość kwot wydatkowa-
nych na coroczny zakup wydawnictw ciągłych (w tym 
prenumeratę). Wyniki obrazują, że przeważają bardzo 
niskie nakłady na zakup czasopism. Aż 10 bibliotek, 
czyli połowa badanych, przeznacza na ten cel mniej 
niż 20 tys. Nawet biblioteki większych uczelni PWSZ, 
prowadzących kilkanaście specjalności nie wydają na 
prenumeratę więcej niż 50 tys. 

UDOSTęPNIANIE ZBIORóW ORAZ INNE USłUGI
W tym obszarze badawczym analizowano najpierw, 

czy biblioteki posiadają wolny dostęp do jakiejkolwiek 
części zbiorów. Okazało się, że wszyscy respondenci 
potwierdzili, iż umożliwiają wolny dostęp do księgo-
zbioru. Jest to informacja bardzo pozytywna, gdyż ten 
system udostępniania stał się już niemal standardem 
w większości bibliotek, zwłaszcza uczelnianych.

Badając zasady udostępnień zapytano o okres 
wypożyczenia dla studenta przewidziany w regula-
minie. Odpowiedzi wykazały, że najwięcej bibliotek 
(9) udostępnia zbiory na jeden miesiąc, pięć bibliotek 
pozwala trzymać książki przez dwa miesiące, a trzy 
przez dwa tygodnie. Jedna biblioteka wypożycza 
książki na cały rok akademicki.

Ważną funkcją, realizowaną przez większość 
bibliotek akademickich, jest prowadzenie ośrodka 
informacji naukowej. Pytanie o realizację tej funkcji 
pojawiło się również w ankiecie, a wyniki wskazują, 
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iż w 12 bibliotekach takie ośrodki istnieją formalnie. 
Ośrodki informacji nie są prowadzone przez 7 bibliotek. 
Jedna biblioteka nie udzieliła żadnej odpowiedzi w tej 
kwestii. Obowiązujące przepisy nie obligują bibliotek 
do wyodrębniania ośrodków informacji, dlatego de-
cyzja w sprawie ich ewentualnego utworzenia należy 
do dyrektorów bibliotek oraz władz uczelni.

Obecnie nikogo nie trzeba przekonywać do roli, jaką 
w kontakcie z czytelnikiem pełni strona internetowa 
biblioteki. Ankietowanych zapytano, czy biblioteka 
oferuje poprzez witrynę www usługi interaktywne. 
Wyniki przedstawia poniższy wykres 1:

Widoczne na wykresie usługi nie są jeszcze bardzo 
popularne wśród bibliotek PWSZ. Najwięcej, bo 6 
bibliotek umożliwia dodatkowy kontakt z bibliote-
karzami poprzez zainstalowane na stronach WWW 
komunikatory. 

Na prośbę o wymienienie innych, specyficznych 
usług i inicjatyw realizowanych w bibliotekach po-
dano m.in.: 
-  prezentacje twórczości artystycznej w ramach 

wystaw i galerii (kilka bibliotek);
-  wydawanie kwartalnika „Biuletyn Nabytków” (Je-

lenia Góra);
 -  promowanie ludzi z pasją w ramach cyklicznych 

spotkań (Legnica);
-  wdrożenie i koordynacja systemu kontroli prac 

dyplomowych Plagiat.pl (Opole);
-  lekcje biblioteczne dla szkół średnich (Suwałki);

Wykres 1. Interaktywne usługi oferowane przez biblioteki

-  tworzenie bibliografii zawartości wybranych cza-
sopism naukowych oraz prac zbiorowych (Tarnów, 
Biała Podlaska);

OPRACOWANIE ZBIORóW - KATALOG
Kolejnym obszarem zainteresowań badawczych była 

problematyka tworzenia bazy opisów bibliograficznych, 
standaryzacja tego procesu oraz problem kartotek wzor-
cowych. Cała sfera powiązań tych zagadnień ma później 
olbrzymi wpływ na skuteczny i efektywny dostęp czy-
telnika do informacji o zbiorach oraz decyduje o jakości 
narzędzi wyszukiwawczych, jakie biblioteka udostępnia 
użytkownikom.

Na pytanie, czy biblioteka kopiuje opisy bibliograficz-
ne z zewnętrznych źródeł wszyscy respondenci odpo-
wiedzieli twierdząco. Natomiast wyniki odpowiedzi na 
pytanie: z jakich źródeł opisy są kopiowane przedstawia 
poniższy wykres 2:

Wykres 2. Z jakich źródeł biblioteki kopiują opisy bibliograficzne
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JHPBN KABA MESH NIE DOTYCZY

Z danych przestawionych w formie wykresu wy-
nika, że zdecydowana większość bibliotek pobiera 
opisy z bazy Biblioteki Narodowej (BN), natomiast 
tylko 12 bibliotek korzysta z opisów udostępnianych 
przez NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog). Infor-
macja ta nie jest korzystna w kontekście faktu, iż jest 
to w Polsce jedno z podstawowych źródeł danych 
bibliograficznych.

Kolejne pytanie dotyczyło stosowania kartotek 
wzorcowych w katalogach bibliotecznych. Jak wynika 
z ankiet - większość badanych bibliotek (70%) korzysta 
z kartotek wzorcowych. Najczęściej wskazywano na 
stosowanie kartotek haseł formalnych i haseł przedmio-
towych (5 odpowiedzi). Respondenci z trzech bibliotek 
podali, iż korzystają z kartotek Biblioteki Narodowej, 

natomiast jedna stosuje kartoteki Biblioteki Uniwer-
sytetu śląskiego. Dwie bibliotek korzystają z kartotek 
lokalnych swoich programów komputerowych. Jedna 
biblioteka używa kartoteki haseł przedmiotowych 
w systemie MESH. W ankietach z dwóch bibliotek nie 
określono, z jakich kartotek korzystają. 

W ostatnim pytaniu z tej sfery zapytano o typ języka 
haseł przedmiotowych stosowany przez bibliotekę. 
Do wyboru podano dwa podstawowe typy języków 
funkcjonujące w Polsce, czyli język haseł przedmioto-
wych Biblioteki Narodowej (JHP BN) oraz język haseł 
przedmiotowych KABA. Respondenci mogli też podać 
inny, używany typ języka haseł przedmiotowych. 
Wyniki prezentuje wykres 3.

Większość bibliotek stosuje JHP BN, co koreluje 
z odpowiedziami na pytanie o źródła opisów biblio-
graficznych. Jedna biblioteka wykorzystuje język haseł 
przedmiotowych z zakresu medycyny (MESH). Odpo-
wiedzi dwóch bibliotek wskazują, że nie stosują 

ZARZąDZANIE I STRUKTURA
W obszarze organizacji i struktury bibliotek, na 

pytanie: Czy w organizacji biblioteki istnieją formalnie 
działy lub oddziały 13 respondentów odpowiedziało 
twierdząco. Jednak w żadnej z tych bibliotek nie mia-
nowano kierowników działów lub oddziałów. Jednym 
z powodów takiego stanu jest prawdopodobnie 
zbyt mała liczba pracowników w poszczególnych 
działach.

Na kolejne pytanie: Czy dyrektor ma wyznaczonego 
formalnie zastępcę? tylko 3 respondentów odpowie-
działo twierdząco. Wyniki te wskazują, iż struktura 
organizacyjna bibliotek PWSZ nie jest jeszcze w pełni 
rozwinięta.

Ankietowanych zapytano ponadto, czy opinia 
rady bibliotecznej ma realny wpływ na podejmowane 
w bibliotece decyzje strategiczne lub inwestycyjne. 
Otrzymano dane wskazujące, iż zdecydowana większość 
respondentów (14) odpowiedziało „tak”, potwierdzając 

Wykres 3. Języki haseł przedmiotowych stosowane w bibliotekach

w ten sposób sens istnienia rady bibliotecznej. Ustawo-
wo taka rada ma pełnić rolę organu opiniodawczego 
rektora [2]. W dwóch bibliotekach rada biblioteczna 
nie funkcjonuje.

Dyskusja

O potrzebie i pożytkach płynących z badań po-
równawczych bibliotek wiele już napisano. Temat ten 
podejmowały m.in. Anna Sokołowska-Gogut i Lidia 
Derfert-Wolf [3], które jako jedne z pierwszych próbo-
wały ustalić wskaźniki funkcjonalności dla bibliotek 
akademickich w Polsce i były pionierkami badań po-
równawczych w tym zakresie. 

Do poniższej, krótkiej analizy wybrano cztery wskaź-
niki funkcjonalności [4]. Analiza oparta jest na założeniu, 
że na podstawie otrzymanych danych ankietowych 
będzie obliczona i porównywana tylko tzw. mediana, 
czyli średnia wszystkich wyników. Na takie założenie 
miała wpływ przede wszystkim dosyć krótka wciąż 
historia funkcjonowania bibliotek PWSZ. Przy tym, jak 
już wspomniano, niektóre biblioteki działają kilkanaście 
lat, a inne tylko kilka, co powoduje duże rozbieżności 
w obliczaniu wskaźników. W celu porównania danych 
z bibliotekami szkół wyższych innego typu pobierana 
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była każdorazowo średnia również dla tych bibliotek. 
Pod uwagę brano dane dla wszystkich badanych bi-
bliotek uczelni publicznych oraz dla bibliotek uczelni 
niepublicznych w Polsce za rok 2010 (odpowiednio 
tabela 4 i 5 cytowanego źródła) [5]. 

Pierwszym badanym wskaźnikiem była liczba wy-
pożyczeń na jednego zarejestrowanego czytelnika.  Ana-
liza porównawcza wykazała, że najlepszym wynikiem 
mogą pochwalić się biblioteki uczelni niepublicznych, 
które osiągnęły rezultat 7,9 wypożyczeń na jednego 
czytelnika. Minimalnie gorszy wynik uzyskały biblioteki 
uczelni publicznych: 7,14. Natomiast biblioteki PWSZ 
zanotowały średnią na poziomie 6 wypożyczeń. 

Jako drugi wybrano wskaźnik określający poziom 
wydatków na książki na jednego studenta. Wyniki tego 
badania są nieco zaskakujące, gdyż średnia wydatków 
bibliotek PWSZ wynosząca 37,6 tylko nieznacznie ustę-
puje średniej innych publicznych bibliotek uczelnianych 
(43,17), a jest znacząco większa od średniej wydatków 
bibliotek uczelni niepublicznych (22,36). Te wyniki, 
które należy uznać jako dobre, nabierają dodatkowe-
go znaczenia, gdy ocenie podlega baza dydaktyczna 
uczelni.

Kolejnym wskaźnikiem była liczba woluminów przy-
padających na jednego studenta. W Polsce nadal nie ma 
wypracowanych standardów dotyczących badanego 
zagadnienia. Poniższe wyniki można jedynie odnieść 
do badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, a opu-
blikowanych w sławnym Raporcie Folletta [6] oraz do 
Wytycznych dla bibliotek akademickich opracowanych 
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy tego kraju [6]. Warto 
zaznaczyć, że w wymienionych dokumentach pojawia 
się termin „student obliczeniowy”, który jest wyliczany 
na podstawie określonej proporcji liczb studentów 
korzystających z różnych form studiowania: dzienne-
go, wieczorowego, zaocznego. Dla celów niniejszego 
badania brano pod uwagę całkowitą liczbę studentów 
danej uczelni. W cytowanych Wytycznych zaleca się, by 
minimalna wielkość zbiorów wynosiła 17 pozycji na 
1 studenta w uczelniach posiadających ponad 2500 
studentów. W mniejszych uczelniach liczba ta powinna 
być wyższa. Na tym tle wynik uzyskany przez biblioteki 
PWSZ, a kształtujący się na poziomie 21,6 należy ocenić 
co najmniej dobrze. Dla publicznych bibliotek uczelnia-
nych ten wynik to 36,5; natomiast bardzo słaby rezultat 
uzyskały biblioteki uczelni niepublicznych – tylko 8,52 
woluminów na 1 jednego studenta. 

Liczba użytkowników w przeliczeniu na jednego 
pracownika biblioteki to ostatni badany wskaźnik 
funkcjonalności. W przypadku tego wskaźnika również 
warto przywołać zalecenia bibliotekarzy brytyjskich, 
którzy sugerują, by liczba personelu bibliotecznego 
nie była niższa niż 1 pracownik na 330 studentów 
w dużych uczelniach (powyżej 2500 studentów) i 1 
pracownik na 200 studentów w uczelniach mniejszych. 
Z poddanych analizie danych ankietowych wynika, 
że to zalecenie wypełniają publiczne biblioteki aka-
demickie, które uzyskały wynik 295. Biblioteki PWSZ 
zanotowały rezultat 538, natomiast biblioteki szkół 
niepublicznych osiągnęły wynik znacząco gorszy, bo 
wynoszący 716. Podkreślić jednak należy, że porówny-

wane dane są uśrednione, co oznacza, że nie w każdej 
z bibliotek sytuacja ta wygląda tak samo.

Wnioski

Biblioteki państwowych wyższych szkół zawodo-
wych tworzą specyficzną sieć bibliotek uczelnianych, 
wyraźnie zaznaczając swoją obecność na mapie biblio-
tek funkcjonujących w Polsce. O ich specyfice świadczy 
mniej rozbudowana struktura organizacyjna, mniejsze 
zajmowane powierzchnie i magazyny oraz nieauto-
nomiczny budżet realizowany z poziomu centralnego 
uczelni. Jednak te uwarunkowania nie mają wpływu 
na pełną realizację wyznaczonych zadań i misji, w swej 
charakterystyce zbliżonych do tych, które realizują bi-
blioteki akademickie. Uznać to należy za duży sukces, 
gdyż dysponując nieraz niewielkimi zasobami perso-
nalnymi i skromnymi środkami finansowymi biblioteki 
PWSZ oferują usługi na najwyższym poziomie.
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