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I. Wstęp 

 

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Cen-

trum Rozwoju Edukacji. Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej w roku 

szkolnym 2018/2019 przez działający w placówce zespół ds. ewaluacji.  

 

W roku szkolnym 2018/2019 wobec biblioteki określono następujący obszar ewalua-

cji wewnętrznej: zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. Obszar ten odnosił się do jedne-

go z wymagań sformułowanych przez MEN wobec placówek doskonalenia nauczycieli, po-

radni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Szczegółowy zakres ewalu-

acji dotyczył określonych zagadnień wynikających z charakteru powyższego wymagania. 

 

W ramach przeprowadzenia procesu ewaluacji podjęto szereg czynności. W pierwszej 

kolejności ustalono założenia merytoryczne i metodologiczne ewaluacji, w tym:  

 szczegółowo określono obszar i zakres ewaluacji, ustalono cel główny oraz cele szczegó-

łowe ewaluacji,  

 określono uczestników badań, odbiorców ewaluacji oraz sposoby wykorzystania wyników 

ewaluacji,  

 wybrano metody i narzędzie badawcze oraz sformułowano pytania kluczowe,     

 określono formę raportu i sposoby upowszechniania wyników ewaluacji. 

 

Kolejny krok objął przygotowanie harmonogramu ewaluacji, w którym ustalono etapy 

poszczególnych działań, wskazano osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz wyznaczono 

terminy wykonania działań. 

 

Przystępując do realizacji procesu ewaluacyjnego powzięto założenie, że zebrane in-

formacje posłużą ocenie poszczególnych usług oferowanych przez bibliotekę, jak również 

ocenie całościowego funkcjonowania placówki. Wyniki badań zostaną wykorzystane w pro-

cesie zarządzania placówką, m.in. przy podejmowaniu ewentualnych działań naprawczych, 

planowaniu pracy na kolejny rok szkolny, np. tworzeniu oferty programowej oraz podejmo-

waniu decyzji strategicznych, służących rozwojowi biblioteki.                                           
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II. Informacje o bibliotece 

 

 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej jest placówką systemu 

oświaty, która służy przede wszystkim spełnianiu potrzeb kształcących się i doskonalących nau-

czycieli oraz osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Wspiera także działalność szkół, 

w szczególności bibliotek szkolnych. Gromadzi i udostępnia zbiory (stan zbiorów na koniec roku 

szkolnego 2018/2109 wyniósł 25 tys. woluminów). Prowadzi działalność informacyjną i bibliogra-

ficzną. Realizuje pomoc metodyczną i szkoleniową wobec nauczycieli bibliotekarzy oraz innych 

pracowników oświaty. Prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną dla uczniów oraz ogółu 

mieszkańców powiatu skarżyskiego. 

 

 W ramach działalności statutowej w roku szkolnym 2018/2019: 

 w wypożyczalni zarejestrowano 137 aktywnych czytelników, w tym: 

 55 nauczycieli, 

 76 studentów, 

 6 innych. 

 w wypożyczalni odnotowano 598 odwiedzin, w tym: 

 224 nauczycieli, 

 359 studentów, 

 15 innych. 

 ogółem w bibliotece udostępniono: 

 1078 woluminów (wypożyczenia na zewnątrz), 

 992 woluminów (udostępnienia na miejscu), 

 737 egzemplarzy czasopism (udostępnienia na miejscu). 

 z usług informacyjnych oferowanych przez bibliotekę skorzystało: 

 390 osób (odwiedziny w czytelni), 

 234 osoby (korzystnie z Internetu).  

 z działalności szkoleniowej, warsztatowej, edukacyjnej, kulturowej realizowanej przez 

bibliotekę skorzystało 994 osoby, w tym: 

 47 nauczycieli, 

 150 rodziców (opiekunów), 
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 757 uczniów, 

 40 innych. 

 ogółem w bibliotece (lub poza) zrealizowano (przygotowano lub prowadzono): 

 3 warsztaty dla nauczycieli, 

 2 warsztaty dla rodziców (opiekunów), 

 16 zajęć dla uczniów, 

 3 imprezy edukacyjno-kulturalne, 

 17 wystaw tematycznych i okolicznościowych, 

 12 zestawień bibliograficznych.  

 

III. Opis metodologii badań 

 

Badanie zostało zrealizowane przez zespół ds. ewaluacji, w skład którego wchodzą: 

Agata Matysiak, Dorota Nowak-Małek, Roman Sowa, Agnieszka Wikło (przy współpracy Ewe-

liny Jurek). Badanie przeprowadzono w następujących terminach: 

 badania ankietowe – VI-VIII.2019 r., 

 analiza oferty edukacyjnej biblioteki za rok szkolny 2018/2019 – VII.2019 r. 

 

Do zbadania satysfakcji użytkowników indywidualnych placówki użyto zmodyfikowa-

nej ankiety opracowanej w ramach realizacji projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Pe-

dagogicznych (AFBE). Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

przy współpracy Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych i służy ocenie działalności 

bibliotek.  Do zbadania instytucji oświatowych opracowano własną ankietę. 

 

Badaniem ankietowym objęto użytkowników indywidualnych biblioteki oraz instytu-

cje oświatowe korzystające z usług placówki, przy czym: 

 anonimową ankietę dostępną dla indywidualnych użytkowników biblioteki w siedzibie 

placówki wypełniło 23 osoby,  

 ankietę dla instytucji oświatowych wysłano pocztą e-mailową w ilości 21 sztuk, z czego 

informację zwrotną uzyskano w liczbie 10 sztuk.  
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Kolejnym źródłem informacji wykorzystanym w procesie ewaluacji była analiza ilościowa 

oferty edukacyjnej biblioteki za rok szkolny 2018/2019. Analizę przeprowadzono w oparciu 

o dane ilościowe wynikające z realizacji zajęć i warsztatów. Dane zaczerpnięto ze sprawoz-

dania z działalności biblioteki za bieżący rok szkolny. 

 

Obszar oraz szczegółowy zakres ewaluacji dotyczył określonych zagadnień, wynikają-

cych z charakteru wymagania: zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. W związku z tym, 

w ramach ewaluacji gromadzono dane na temat: 

 zapewnienia warunków do realizacji zadań statutowych biblioteki oraz przygotowania 

oferty odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z placówki, 

 postrzegania biblioteki w środowisku lokalnym,  

 przestrzegania procedur dotyczących bezpieczeństwa w placówce. 

 

W ramach badanego obszaru pracy biblioteki określono cel główny ewaluacji. Usta-

lono, że ewaluacja wewnętrzna będzie procesem, którego efekty posłużą wsparciu biblioteki  

w dalszym rozwoju. Określono również cele szczegółowe ewaluacji, które zawarły się w: 

 ocenie jakości usług oraz ocenie funkcjonowania biblioteki, 

 pozyskaniu informacji na temat satysfakcji indywidualnych użytkowników biblioteki oraz 

instytucji oświatowych korzystających z usług biblioteki,  

 zebraniu informacji przydatnych do tworzenia nowej oferty programowej biblioteki,  

 zebraniu informacji pomocnych w podejmowaniu decyzji zarządczych, usprawniających 

funkcjonowanie biblioteki, służących rozwojowi placówki. 

 

Postawiono następujące pytania badawcze: 

1. Czy biblioteka spełnia warunki służące realizacji jej zadań statutowych, w szczególności  

w obszarze: 

 warunków lokalowych, wyposażenia oraz czasu pracy, 

 zasad udostępniania zbiorów, 

 obsługi czytelników przez bibliotekarzy, 

 wyposażenia w zbiory biblioteczne, 

 oferty edukacyjnej i kulturowej, 

 usług informacyjnych i informatycznych, 



7 

 

 przestrzegania procedur bezpieczeństwa. 

2. Czy i w jakim stopniu instytucje oświatowe korzystają z oferty edukacyjnej oraz kulturo-

wej biblioteki? 

3. Jaki jest wizerunek biblioteki w środowisku lokalnym? 

 

W efekcie przeprowadzonej ewaluacji sformułowano wnioski i rekomendacje, służą-

ce procesowi zarządzania placówką, w kontekście sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

w postaci: 

 słabych i mocnych stron funkcjonowania biblioteki, 

 rekomendacji i wskazówek dotyczących tworzenia oferty programowej biblioteki oraz 

podejmowania decyzji wynikających z wykonania zadań nadzoru pedagogicznego. 

 

IV. Prezentacja wyników ewaluacji  

 

1. Respondenci 

 

 Ogółem z dwóch badań ankietowych pozyskano 33 ankiety, w tym: 

 użytkownicy indywidualni biblioteki – 23 ankiety, 

 instytucje oświatowe – 10 ankiet. 

 

Struktura badanej grupy przedstawiała się następująco: 

 w badaniu satysfakcji użytkowników indywidualnych biblioteki statystycznym responden-

tem okazała się kobieta (91% ankietowanych), studiująca (57%) lub będąca nauczycielem 

(30%), w wieku 20-44 lata (łącznie 83% badanych),  

 w badaniu instytucji oświatowych dominującą grupą byli przedstawiciele szkół ponad-

podstawowych (70%). Należy zaznaczyć, że ankieta została rozesłana głównie do nauczy-

cieli bibliotekarzy oraz nauczycieli, którzy w przeciągu kilku ostatnich lat podjęli instytu-

cjonalną współpracę z placówką. 

 

Z analizy ankiety badającej poziom satysfakcji indywidulanych użytkowników biblio-

teki wynika, że placówka jest najczęściej odwiedzana przez respondentów z częstotliwością: 

rzadziej niż raz w miesiącu (ponad połowa badanych – 13 osób).  
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Z kolej do najczęstszych powodów odwiedzin biblioteki przez respondentów należą:  

 poszukiwanie potrzebnych informacji (18 wskazań),  

 wypożyczanie zbiorów do domu (18 wskazań),  

 korzystanie ze zbiorów na miejscu (15 wskazań),   

 korzystanie z urządzeń kopiujących (14 wskazań). 

 

2. Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych biblioteki 

 

Badanie poziomu satysfakcji użytkowników indywidualnych biblioteki dostarczyło 

wiadomości na temat oceny jakości usług oraz funkcjonowania biblioteki. Ogółem całość 

usług oferowanych przez bibliotekę została oceniona na bardzo wysokim poziomie: 21 osób 

na 23 badane zaznaczyło notę 5 (w skali 1-5).  

 

Biorąc pod uwagę poszczególne sfery funkcjonowania biblioteki, wyniki ankiety 

(przedstawione w strukturze odpowiadającej postawionym pytaniom badawczym) prezentu-

ją się następująco: 

 

 warunki lokalowe, wyposażenie biblioteki oraz czas pracy biblioteki zostały ocenione na 

bardzo wysokim poziomie: notę 5 zaznaczyła następująca liczba osób (odpowiednio: 22 

– 22 – 21), 

 

 ogółem zasady udostępniania zbiorów w opinii większości ankietowanych zostały oce-

nione na bardzo wysokim poziomie: notę 5 zaznaczyło 17 osób na 23 badane. Na bardzo 

wysokim poziomie ukształtowała się także ocena poszczególnych elementów wchodzą-

cych w skład zasad udostępniania zbiorów, w tym: czas realizacji zamówienia (17/23) 

dopuszczalna liczba egzemplarzy (15/23) dopuszczalny okres wypożyczeni (17/23), 

 

 zdaniem respondentów całokształt obsługi czytelników przez pracowników biblioteki 

został oceniony na bardzo wysokim poziomie: notę 5 zaznaczyło 100% ankietowanych. 

Poszczególne składowe, tj. kultura obsługi, kompetencje, dyspozycyjność, również zo-
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stały ocenione na bardzo wysokim poziomie (nota 5) przez wszystkich ankietowanych,

  

 ocena zbiorów bibliotecznych prezentuje się w sposób zróżnicowany (w zależności od 

rodzaju zbiorów), i tak: 

 zbiory drukowane (książki, czasopisma) w większości zostały ocenione na dobrym 

i bardzo dobrym poziomie: notę 4 zaznaczyło 10 osób, notę 5 – 7 osób, 

 zbiory audiowizualne w przeważającej większości nie są w ogóle wykorzystywane: 

20 respondentów zaznaczyło odpowiedź „nie korzystam”, 

 podobnie sytuacja przestawia się w przypadku zbiorów elektronicznych: 15 osób za-

znaczyło odpowiedź „nie korzystam”, 7 osób zaznaczyło notę 5, 

 

 usługi informacyjne (informowanie o zbiorach, wyszukiwanie informacji, przeszukiwanie 

zbiorów) przez większość respondentów zostały ocenione na bardzo wysokim poziomie: 

notę 5 wystawiło 17 osób na 23 badane.  

 

 w przypadku usług informatycznych ocena została zróżnicowana, tj.: 

 na bardzo wysokim poziomie w przeważającej większości została oceniona możli-

wość korzystania z urządzeń kopiujących: notę 5 zaznaczyło 19 osób na 23 badane, 

 możliwość korzystania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece na bardzo 

wysokim poziomie została oceniona przez 12 ankietowanych, 10 osób zaznaczyło 

odpowiedź „nie korzystam”,  

 ankietowani w większości nie korzystają także z witryny internetowej biblioteki (15 

osób), na bardzo wysokim poziomie stronę internetową oceniło 6 osób, na bardzo ni-

skim poziomie – 2 osoby, 

 

 100% respondentów uznało, że w bibliotece przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. 

 

3. Korzystanie z oferty edukacyjnej oraz kulturalnej biblioteki 

 

Z badań satysfakcji użytkowników indywidualnych biblioteki wynika, że respondenci 

w większości nie korzystają z oferty edukacyjnej i kulturalnej realizowanej przez placówkę. 

Odpowiedź „nie korzystam” wskazało 18 ankietowanych odnośnie uczestnictwa w wydarze-
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niach kulturalnych, oraz 17 ankietowanych w przypadku uczestnictwa w zajęciach, warsztatach, 

szkoleniach itp. 

 

W przypadku badania satysfakcji instytucji korzystających z oferty biblioteki (repre-

zentowanych przez nauczycieli współpracujących z placówką) wynika, że oferta jest bardzo 

dobrze znana respondentom (90% badanych). Jednocześnie respondenci ocenili, że oferta 

edukacyjna biblioteki jest bardzo dobrze dostosowana do ich potrzeb (70% badanych).  

 

Z kolei strona internetowa biblioteki oraz poczta pantoflowa zostały wskazane jako 

te źródła, z których najczęściej czerpano wiedzę na temat oferty edukacyjnej biblioteki. 

 

W badaniu satysfakcji instytucji korzystających z oferty biblioteki zapytano także 

o rodzaj zajęć oferowanych przez bibliotekę, z których ankietowani korzystali w roku szkol-

nym 2018/2019. Najczęściej korzystano z zajęć z edukacji filmowej. Uczestnicy wskazali tak-

że na grę czytelniczą.  

 

Podobne wyniki uzyskano z analizy wykorzystania oferty edukacyjnej biblioteki w ro-

ku szkolnym 2018/2019. Najczęściej korzystano z zajęć: filmowych/filmoterapeutycznych 

(11 razy), medialnych (6 razy), biblioterapeutycznych (3 razy). Przy czym biorąc pod uwagę 

stosunek: ilość oferowanych zajęć do wykorzystania zajęć, największym zainteresowaniem 

cieszyły się zajęcia z edukacji medialnej oferowane klasom IV-VIII szkół podstawowych.  

 

Jednocześnie odnotowano brak zainteresowania zajęciami z edukacji regionalnej 

i przysposobienia bibliotecznego oraz brak zainteresowania zajęciami ze strony przedszkoli 

oraz gimnazjów, jak również małą ilość zajęć dla rodziców i opiekunów. 

 

4. Wizerunek biblioteki w środowisku lokalnym 

 

Z badań satysfakcji użytkowników biblioteki wynika, że w przeważającej większości 

biblioteka jest bardzo dobrze oceniana w środowisku lokalnym: 20 osób na 23 badane za-

znaczyło najwyższą notę 5. 
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V. Wnioski i rekomendacje  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy badań ankietowych oraz analizy wykorzystania 

oferty edukacyjnej biblioteki w roku szkolnym 2018/2019 sformułowano następujące wnio-

ski, w postaci mocnych i słabych stron funkcjonowania biblioteki. 

 

Mocne strony: 

1. Biblioteka ma stabilny, ustalony profil użytkownika (kobieta/studentka/nauczycielka). 

2. W bibliotece zapewniane są warunki do realizacji zadań statutowych bibliotek peda-

gogicznych. 

3. Biblioteka dysponuje bardzo dobrymi warunkami lokalowymi. Jest bardzo dobrze wy-

posażona (jeśli chodzi o umeblowanie) oraz czytelnie oznakowana (jeśli chodzi o ko-

rzystanie z księgozbioru).  

4. Placówka pracuje w odpowiednich dla użytkowników godzinach pracy. 

5. W bibliotece funkcjonują satysfakcjonujące czytelników zasady udostępniania zbiorów. 

6. W bibliotece pracuje wykwalifikowana kadra, która zapewnia profesjonalną obsługę 

czytelników oraz realizuje zadania statutowe bibliotek pedagogicznych. 

7. Biblioteka dysponuje fachowym księgozbiorem (głównie książki i czasopisma).   

8. Biblioteka posiada rozbudowany system informacyjny (katalogi tradycyjne i on-line). 

9. Biblioteka zapewnia użytkownikom dostęp do technologii informacyjno-komunika-

cyjnych oraz do sprzętu kopiującego.  

10. W bibliotece przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. 

11. Biblioteka ma zróżnicowaną i bogatą ofertę edukacyjną. 

12. Biblioteka jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. 

 

Słabe strony: 

1. Z usług biblioteki rzadko korzystają osoby spoza ustalonego profilu użytkownika (ko-

bieta/studentka/nauczyciela). 

2. Czytelnicy odwiedzają bibliotekę z niską częstotliwością.  

3. Księgozbiór biblioteczny zaczyna się dezaktualizować.  

4. Użytkownicy nie korzystają ze zbiorów audiowizualnych oraz w niewielkim stopniu ze 

zbiorów elektronicznych. 
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5. Czytelnicy w większości nie korzystają z witryny internetowej biblioteki (pojawiły się 

najniższe oceny – 1). 

6. Oferta edukacyjna biblioteki mimo, że jest bogata i różnorodna, nie zaspokaja ocze-

kiwań wszystkich użytkowników.  

7. Użytkownicy indywidualni biblioteki nie korzystają z oferty edukacyjnej i kulturalnej 

oferowanej przez bibliotekę. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego w wyniku przepro-

wadzonej ewaluacji, wykonując zadania nadzoru pedagogicznego, rekomenduje się następu-

jące rozwiązania organizacyjne służące rozwojowi placówki, w ramach procesu zarządzania 

placówką.  

 

Rekomendacje 

1. Utrzymać dotychczasowy poziom funkcjonowania placówki, gwarantujący realizację 

zadań statutowych bibliotek pedagogicznych. 

2. Zadbać o stałą aktualizację księgozbioru drukowanego (książki i czasopisma), w for-

mie systematycznych zakupów. 

3. Podjąć działania skutkujące zwiększeniem liczby czytelników (zwłaszcza osób młodych 

oraz starszych). 

4. Podjąć działania skutkujące zwiększeniem częstotliwości odwiedzin w bibliotece. 

5. Podjąć starania o rozwój księgozbioru audiowizualnego oraz baz dokumentów elek-

tronicznych. 

6. Podjąć działania mające na celu zwiększenie liczby osób korzystających z witryny in-

ternetowej biblioteki. 

7. Dokonać zmian w ofercie edukacyjnej biblioteki, np. ze względu na zainteresowanie 

warto poszerzyć ofertę zajęć z zakresu edukacji medialnej dla różnych grup odbior-

ców, zrównoważyć ofertę (wprowadzić różne tematy zajęć dla każdej z grup odbior-

ców), ze względu na małą liczbę propozycji poszerzyć ofertę zajęć dla nauczycieli i ro-

dziców (opiekunów). 

8. Dotrzeć z ofertą edukacyjną i kulturalną do indywidualnych użytkowników biblioteki, 

np. podejmując intensywne działania informacyjne i promocyjne. 
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VI. Załączniki 

 
Załącznik 1 

 
Założenia merytoryczne i metodologiczne ewaluacji wewnętrznej 
w Powiatowej Bibliotece Pedagogiczne w Skarżysku-Kamiennej  

w roku szkolnym 2018/2019 

 
 
1. Podstawy prawne 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzo-
ru pedagogicznego,  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wyma-
gań wobec szkół i placówek, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych,  

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. 
 

2. Obszar i zakres ewaluacji 
 
Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona jest w odniesieniu do zagadnień uznanych za 

istotne w działalności placówki. W wyniku konsultacji dyrektora PCRE z pracownikami pla-
cówki określono obszar ewaluacji.  Mieści się on w wymaganiu 5: Zarządzanie placówką słu-
ży jej rozwojowi, sformułowanym przez MEN wobec placówek doskonalenia nauczycieli, 
poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.  

 
Szczegółowy zakres ewaluacji dotyczy następujących zagadnień, wynikających z charakte-

ru powyższego wymagania: 
 zarządzanie placówką koncentruje się na zapewnieniu warunków do realizacji jej zadań 

oraz na przygotowaniu oferty odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji i organizacji ko-
rzystających z oferty placówki, 

 w procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego, 

 placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym,  
 w placówce są ustalane i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa, w tym 

sposobów działania w sytuacjach kryzysowych. 
 
3. Cele ewaluacji  
 
Cel główny: wsparcie biblioteki w rozwoju. 
 
Cele szczegółowe: 
 ocena jakości usług oraz funkcjonowania biblioteki, 
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 pozyskanie informacji na temat satysfakcji użytkowników biblioteki oraz instytucji oświa-
towych korzystających z jej usług,  

 zebranie informacji przydatnych do tworzenia nowej oferty edukacyjnej biblioteki,  
 zebranie informacji służących podejmowaniu decyzji zarządczych, usprawniających funk-

cjonowanie biblioteki. 
 

4. Wykorzystanie wyników ewaluacji 
 

 sformułowanie słabych i mocnych stron funkcjonowania biblioteki, 
 sformułowanie rekomendacji do dalszej pracy biblioteki (dla pracowników i kierownictwa  

placówki),  
 dostosowanej oferty edukacyjnej biblioteki do potrzeb użytkowników, z uwzględnieniem 

wyników ewaluacji, 
 dostosowanie funkcjonowania biblioteki do potrzeb użytkowników, z uwzględnieniem 

wyników ewaluacji, 
 

5. Odbiorcy ewaluacji 
 

 dyrektor, 
 pracownicy biblioteki, 
 użytkownicy biblioteki. 

 
6. Pytania kluczowe 

 
1. Czy biblioteka spełnia warunki służące realizacji jej zadań statutowych, w szczególności 

w obszarze: 
 warunków lokalowych, wyposażenia oraz czasu pracy, 
 zasad udostępniania zbiorów, 
 obsługi czytelników przez bibliotekarzy, 
 wyposażenia w zbiory biblioteczne, 
 oferty edukacyjnej i kulturowej, 
 usług informacyjnych, 
 przestrzegania procedur bezpieczeństwa. 

2. Czy i w jakim stopniu instytucje oświatowe korzystają z oferty edukacyjnej biblioteki? 
3. Jaki jest wizerunek biblioteki w środowisku lokalnym? 

 
7. Uczestnicy badań 

 
 użytkownicy biblioteki, 
 instytucje oświatowe korzystające z usług biblioteki.  

 
8. Metody i narzędzia badawcze 

 
Metoda ankietowa: 
 kwestionariusz ankiety dot. badania satysfakcji użytkowników biblioteki, 
 kwestionariusz ankiety dot. badania satysfakcji instytucji korzystających z oferty biblioteki. 
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Analiza dokumentów: 
 analiza jakościowa i ilościowa wykorzystania oferty edukacyjnej biblioteki za rok szkolny 

2018/2019 przez instytucje oświatowe. 
 

9. Forma raportu i sposób upowszechniania wyników ewaluacji 
 

 raport w formie drukowanej oraz elektronicznej, 
 prezentacja reportu na zebraniu Rady Pedagogicznej, 
 upowszechnienia raportu w formie krótkich ulotek dostępnych w siedzibie biblioteki.  

 
10. Harmonogram ewaluacji 
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Załącznik 2 

Harmonogram ewaluacji wewnętrznej  
w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej  

w roku szkolnym 2018/2019 
 

Etapy ewaluacji Terminy Odpowiedzialność 

 
Zdefiniowanie obszaru badawczego oraz powierzenie zada-
nia zespołowi ds. ewaluacji. 
 

 
IX.2018 

 
Dyrektor Marzena Sala, 
Rada Pedagogiczna 
 

 
Określenie: 

 celów ewaluacji i sposobów wykorzystania jej wyni-
ków w pracy biblioteki, 

 odbiorców ewaluacji,  

 pytań kluczowych, 

 grupy badanych, 

 metod i narzędzi badawczych, 

 formy raportu i sposobu upowszechniania wyników 
ewaluacji, 

 harmonogramu ewaluacji. 
 

 
X-XI.2018 

 
Zespół ds. ewaluacji 

 
Przygotowanie narzędzi badawczych: 

 kwestionariusz ankiety dla użytkowników biblioteki, 

 kwestionariusz ankiety dla instytucji korzystających 
z usług edukacyjnych biblioteki. 

 

 
IV-V.2019 

 
Roman Sowa 

 
Przeprowadzenie badań ankietowych. 
 

 
VI-VIII.2019 

 
Ewelina Jurek,  
Agnieszka Wikło 
 

 
Analiza oferty edukacyjnej biblioteki.  
 

 
VII.2019 

 
Roman Sowa 

 
Analiza jakościowa i ilościowa zebranych danych. Przygoto-
wanie raportu. 
 

 
VIII.2019 

 
Agnieszka Wikło,  
Roman Sowa 

 
Przedstawienie raportu dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej. 
 

 
VIII.2019 

 
Zespół ds. ewaluacji 

 
Sformułowanie wniosków dot. wdrożenia wyników ewalua-
cji w bibliotece. 
 

 
VIII.2019 

 
Rada Pedagogiczna 
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Załącznik 3                                                                                                          Kwestionariusz ankiety 

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej 
………………………………………………………………………………… 

nazwa biblioteki przeprowadzającej badania 
 

Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki 
 

Szanowna/y Pani/e, 
 
prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości na-
szych usług. Jej wyniki pomogą nam lepiej dostosować funkcjonowanie biblioteki do potrzeb 
użytkowników. Prosimy o szczere odpowiedzi, zgodne z Pana/i odczuciami. 
 
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas! 

 

I.  W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj bibliotekę? Proszę uwzględnić zarówno osobi-
stą obecność w bibliotece, jak i odwiedzanie strony internetowej (proszę zaznaczyć wszyst-
kie właściwe odpowiedzi) 

 

□ korzystam z informacji zamieszczonych na witrynie internetowej biblioteki, której 
dotyczy ankieta 

□ korzystam z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece 

□ korzystam z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera) 

□ korzystam z zasobów elektronicznych (katalogi, bazy danych, np. baza zestawień 
bibliograficznych) 

□ korzystam ze zbiorów biblioteki na miejscu 

□ poszukuję potrzebnych informacji (związanych np. z nauką, pracą zawodową, życiem 
codziennym itp.) 

□ spędzam wolny czas 

□ uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę 

□ uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę 

□ wypożyczam zbiory do domu 
 
 
 

II. Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych?  
(wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”,  a 5 oznacza „bardzo dobrze”) 
 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 
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III. Jak Pan/Pani ocenia:  
(wg skali od 1 do 5, gdzie 1 to „bardzo źle”, 5 - „bardzo dobrze”, a NK - Nie korzystam”) 

 

  1 2 3 4 5 NK 

1 
warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece □ □ □ □ □ □ 

2 wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność 
i jakość sprzętu) 

□ □ □ □ □ □ 

3 godziny otwarcia □ □ □ □ □ □ 

4 pracowników biblioteki □ □ □ □ □ □ 

4a kulturę obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc) □ □ □ □ □ □ 

4b kompetencje □ □ □ □ □ □ 

4c 
dyspozycyjność □ □ □ □ □ □ 

5 
zbiory drukowane, np. książki, czasopisma 
(kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, 
aktualność itp. w stosunku do oczekiwań) 

□ □ □ □ □ □ 

 
 1 2 3 4 5 NK 

6 
zbiory audiowizualne,  □ □ □ □ □ □ 

7 
zasoby elektroniczne, np. bazy bibliograficzne  □ □ □ □ □ □ 

8 
zasady wypożyczeń □ □ □ □ □ □ 

8a czas realizacji zamówienia □ □ □ □ □ □ 

8b dopuszczalną liczbę egzemplarzy □ □ □ □ □ □ 

8c dopuszczalny okres wypożyczeń □ □ □ □ □ □ 

9 usługi informacyjne (informowanie o zbiorach, 
wyszukiwanie zbiorów i informacji) 

□ □ □ □ □ □ 

10 wydarzenia kulturalne  (wystawy, pokazy, spotkania  itp. 
organizowane przez bibliotekę) 

□ □ □ □ □ □ 

11 ofertę edukacyjną (szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria  
itp. organizowane przez bibliotekę) 

□ □ □ □ □ □ 

12 witrynę internetową biblioteki (przydatność, zakres, 
aktualność i czytelność zamieszczonych informacji) 

□ □ □ □ □ □ 

13 możliwości korzystania z komputerów i Internetu 
dostępnych w bibliotece 

□ □ □ □ □ □ 

14 możliwości korzystania z urządzeń kopiujących (np. 
ksero, drukarki, skanera) 

□ □ □ □ □ □ 
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IV. Jak Pana/Pani zdaniem postrzegane jest funkcjonowanie biblioteki w środowisku 

lokalnym: (wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”,  a 5 oznacza „bardzo 

dobrze”) 

 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 
 

V. Czy Pana/Pani zdaniem w bibliotece przestrzegane są procedury dotyczące 

bezpieczeństwa?  

Tak □ Nie □    
 
VI. Jeżeli w Pana/Pani opinii występują problemy utrudniające korzystanie z biblioteki lub 

ma Pan/Pani sugestie dotyczące usprawnienia funkcjonowania naszej instytucji, 

prosimy o ich wyrażenie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
I. Metryczka 
Płeć: 

□ Kobieta 

□ Mężczyzna 

Wiek: 
       □13-15   □16-19   □ 20-24  □ 25-44   
       □ 45-60  □ powyżej 60 lat 

 

Status użytkownika: 
(proszę zaznaczyć wyłącznie jedną, 
dominującą możliwość) 

□ nauczyciel 

□ student 

□ inny 
 

Jak często korzysta Pan/Pani z usług  
biblioteki? 

□ kilka razy w tygodniu 
□ kilka razy w miesiącu 
□ przynajmniej raz w miesiącu 
□ rzadziej niż raz w miesiącu 
□ przynajmniej raz w roku 
□ korzystam sporadycznie (rzadziej niż 

raz w roku) 
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Załącznik 4                                                                                               Kwestionariusz ankiety 

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej 

Badanie satysfakcji instytucji korzystających z oferty biblioteki 
 
Szanowni Państwo, 
prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości naszych usług. 
Jej wyniki pomogą nam lepiej dostosować funkcjonowanie biblioteki do potrzeb użytkowników. 
Prosimy o szczere odpowiedzi, zgodne z Państwa odczuciami. 
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas! 
 

1. Czy znają Państwo ofertę edukacyjną biblioteki? 

□ Tak 

□ Nie  
 

2. Z jakiego typu zajęć adresowanych dla uczniów skorzystaliście Państwo w roku szkolnym 
2018/2019 (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):  

□ gra czytelnicza 

□ konkursy 

□ zajęcia biblioterapeutyczne 

□ zajęcia z edukacji czytelniczej 

□ zajęcia z edukacji filmowej/filmoterapia 

□ zajęcia z edukacji medialnej 

□ zajęcia z edukacji regionalnej 

□ zajęcia z przysposobienia bibliotecznego 

□ żadnych 

□ inne……………………………………. 
 

3. Czy oferta edukacyjna biblioteki dostosowana była do Państwa potrzeb?  
(wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”,  a 5 oznacza „bardzo dobrze”) 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 
 

4. Skąd czerpali Państwo wiedzę na temat oferty edukacyjnej biblioteki? (można zaznaczyć kilka 

odpowiedzi):  

□ media społecznościowe biblioteki 

□ dyrektor/rady pedagogiczne w szkołach 

□ spotkania informacyjne  

□ strona internetowa biblioteki 

□ poczta pantoflowa 

□ inne…………………………………. 
 

5. Jeżeli mają Państwo sugestie dotyczące oferty edukacyjnej naszej instytucji, prosimy o ich wyrażenie. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Metryczka: 
□ Szkoła podstawowa     □ Gimnazjum     □ Szkoła ponadpodstawowa  
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Załącznik 5 

Analiza oferty edukacyjnej 
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej 

w roku szkolnym 2018/2019 
 

Oferta zajęć edukacyjnych i warsztatów została przygotowana przez pracowników bi-
blioteki w sierpniu 2018 roku. Oferta została włączona do oferty ogólnej Powiatowego Cen-
trum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej. Oferta została rozpowszechniona wśród lo-
kalnej społeczności oświatowej. Wykorzystano następujące kanały informacji: 

 strona internetowa PCRE, 
 poczta elektroniczna (oferta została wysłana do szkół i placówek z powiatu skarżyskiego), 
 spotkanie informacyjne (przedstawiono ofertę zajęć z edukacji filmowej i medialnej 

na spotkaniu z pedagogami szkolnymi, 19.IX.2018). 
 

W roku szkolnym 2018/2019 biblioteka oferowała zajęcia dla uczniów kształcących się 
na różnych etapach edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad-
podstawowe) oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców.  
 

 
Ilość zajęć edukacyjnych i warsztatów oferowanych przez PBP  

w roku szkolnym 2018/2019  dla rożnych grup odbiorców 
 

 Przed-
szkole 

Klasy 
I-III SP 

Klasy 
IV-VIII 

SP 

Gimna-
zjum 

Szkoła 
PP 

Nauczy-
ciele 

Ro-
dzice 

Ogółem 

Biblioterapia  - 1 2 - - - - 3 

Edukacja  
czytelnicza 

1 2 1 1 1 - 1 7 

Edukacja  
filmowa/ 
filmoterapia  

- - 4 7 15 5 - 31 

Edukacja  
medialna  

- - 1 - 1 1 1 4 

Edukacja  
regionalna 

- 2 1 - 1 - - 4 

Przysposo-
bienie  
biblioteczne 

1 - 1 2 2 - - 6 

Ogółem 2 5 10 10 20 6 2 55 

  
Ogółem w ofercie znalazło się 55 tematów zajęć z zakresu: biblioterapii, edukacji czy-

telniczej, edukacji medialnej, edukacji filmowej/filmoterapii, edukacji regionalnej oraz przy-
sposobienia bibliotecznego. 

 



22 

 

 
Ilość zajęć edukacyjnych i warsztatów zrealizowanych w roku szkolnym 2018/2019  

 

 Przed-
szkole 

Klasy 
I-III SP 

Klasy 
IV-VIII 

SP 

Gimna-
zjum 

Szkoła 
PP 

Nauczy-
ciele 

Ro-
dzice 

Ogółem 

Biblioterapia  - 3 - - - - - 3 

Edukacja  
czytelnicza 

-  - - -  1 1 

Edukacja  
filmowa/ 
filmoterapia  

- - 3 - 5 3 - 11 

Edukacja  
medialna  

-  5 - - - 1 6 

Edukacja  
regionalna 

-  - - - - - - 

Przysposo-
bienie  
biblioteczne 

-  - - - - - - 

Ogółem - 3 8 - 5 3 2 21 

  
W roku szkolnym 2018/2019 z oferty zajęć edukacyjnych i warsztatów przygotowa-

nych przez bibliotekę skorzystano 21 razy. 
 
Podsumowanie: 

 najczęściej korzystano z zajęć: filmowych/filmoterapeutycznych (11 razy), medialnych 
(6 razy), biblioterapeutycznych (3 razy), 

 biorąc pod uwagę stosunek: ilość oferowanych zajęć / wykorzystanie zajęć, najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z edukacji medialnej oferowane klasom 
IV-VIII SP (1/5), 

 brak zainteresowania zajęciami z edukacji regionalnej i przysposobienia bibliotecznego, 
 brak zainteresowania zajęciami ze strony przedszkoli oraz gimnazjów. 
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Załącznik 6 

Wyniki ankiety 
Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki 

 
 

W badaniu wzięło udział 20 osób, w tym: 
 

 ze względu na płeć: 
 21 kobiet, 
 2 mężczyzn  

 
 ze względu na status:  

 7 nauczycieli, 
 13 studentów, 
 3 innych 

 

 
 ze względu na wiek:  

 0 - 13-15 lat 
 0 - 16-19 lat 
 8 - 20-24 lata 
 11 - 25-44 lata 
 4 - 45-60 lat 
 0 - powyżej 60 lat 

 
 

Badani odwiedzali bibliotekę w z częstotliwością: 
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Na pytanie: W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj bibliotekę? respondenci od-
powiedzieli (mogli zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi): 
 

14

6

15

18

1

3

4

18

korzystam z urządzeń kopiujących

korzystam z zasobów elektronicznych

korzystam ze zbiorów biblioteki na miejscu

poszukuję potrzebnych informacji

spędzam wolny czas

uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę

uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych

wypożyczam zbiory do domu

 

Na pytanie: Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych?, (wg skali od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza „bardzo źle”,  a 5 oznacza „bardzo dobrze”), respondenci odpowiedzieli: 
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Na pytania dotyczące oceny poszczególnych sfer pracy i funkcjonowania biblioteki 
(wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, 5 oznacza „bardzo dobrze”, a NK – „nie 
korzystam” ), respondenci odpowiedzieli:  

 
 

 warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece 
 

 
 
 

 wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu) 
 

 
 
 

 godziny otwarcia 
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 pracownicy biblioteki 
 

 
w tym: 
 
 kultura obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc) 

 

 
 

 kompetencje 
 

 
 

 dyspozycyjność 
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 zbiory drukowane, np. książki, czasopisma (kompletność, przydatność, liczba egzempla-
rzy, aktualność itp. w stosunku do oczekiwań) 
 

 
 
 

 zbiory audiowizualne  
 

 
 
 

 zasoby elektroniczne, np. bazy bibliograficzne  
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 zasady wypożyczeń 
 

 
w tym: 

 
 czas realizacji zamówienia 

 

 
 

 dopuszczalna liczba egzemplarzy 
 

 
 

 dopuszczalny okres wypożyczeń 

 



29 

 

 usługi informacyjne (informowanie o zbiorach, wyszukiwanie zbiorów i informacji) 
 

 
 
 wydarzenia kulturalne (wystawy, pokazy, spotkania  itp. organizowane przez bibliotekę) 

 

 
 

 oferta edukacyjna (szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria organizowane przez bibliotekę) 
 

 
 
 witryna internetowa biblioteki (przydatność, zakres, aktualność i czytelność informacji) 
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 możliwość korzystania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece 
 

 
 

 możliwość korzystania z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera) 
 

       
 

Na pytanie: Jak Pana/Pani zdaniem postrzegane jest funkcjonowanie biblioteki 
w środowisku lokalnym? (wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”,  a 5 oznacza 
„bardzo dobrze”), respondenci odpowiedzieli: 

 

   
 
Na pytanie: Czy Pana/Pani zdaniem w bibliotece przestrzegane są procedury doty-

czące bezpieczeństwa?, wszyscy respondenci (100%) odpowiedzieli, że zasady bezpieczeń-
stwa są przestrzegane. 
 

Żadna z ankietowanych osób nie wyraziła własnych sugestii dotyczących usprawnie-
nia funkcjonowania biblioteki. 
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Podsumowanie: 
 w badaniu wzięło udział 23 osoby, w przeważającej większości były to kobiety (91% 

ankietowanych), 
 dwie największe kategorie badanych to studenci (57%) i nauczyciele (30%), 
 największą grupę badanych stanowiły osoby w wieku 20-44 lata (łącznie 83%), wśród 

ankietowanych nie odnotowano osób młodych (do 19 roku życia) oraz osób starszych 
(powyżej 60 lat), 

 z przeprowadzonej ankiety wynika, że nieco ponad połowa respondentów najczęściej 
odwiedza bibliotekę rzadziej niż raz w miesiącu (13 osób), 

 do najczęstszych powodów odwiedzin biblioteki należą: poszukiwanie potrzebnych 
informacji (18 wskazań), wypożyczenia zbiorów do domu (18 wskazań), korzystanie 
ze zbiorów na miejscu (15 wskazań),  korzystanie z urządzeń kopiujących (14 wska-
zań), 

 w skali od 1-5, całość usług oferowanych przez bibliotekę w przeważającej większości 
została oceniona na 5 (21 osób), 

 warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece, wyposażenie biblioteki oraz 
godziny otwarcia w przeważającej większości zostały oceniona na 5 (22/22/21 osób), 

 pracownicy biblioteki ogółem zostali ocenieni na 5 (23 osób), w tym: kultura obsługi, 
kompetencje, dyspozycyjność zostały ocenione na 5 (23/23/23 osób), 

 zbiory drukowane w większości zostały ocenione dobrze i bardzo dobrze, na 4 (10 
osób), na 5 (7 osób), 

 ze zbiorów audiowizualnych respondenci w przeważającej większości nie korzystają 
(20 osób), 

 ponad połowa badanych nie korzysta ze zbiorów elektronicznych (15 osób), 

 ogółem zasady wypożyczeń w większości zostały ocenione bardzo dobrze, na 5 (17 

osób), w tym: czas realizacji zamówienia, dopuszczalna liczba egzemplarzy, dopusz-

czalny okres wypożyczeni w większości zostały ocenione na 5 (17/15/17 osób), 

 usługi informacyjne w większości zostały ocenione bardzo dobrze, na 5 (17 osób), 

 respondenci w większości nie korzystają z oferowanych przez bibliotekę: wydarzeń 

kulturalnych, oferty edukacyjnej, witryny internetowej (18/17/15 osób), 

 wśród większości ankietowanych bardzo dobrze została oceniona możliwość korzy-

stania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece oraz możliwość korzystania 

z urządzeń kopiujących, na 5 (12/19 osób), 

 w przeważającej większości zdaniem respondentów biblioteka jest bardzo dobrze 

oceniana w środowisku lokalnym, na 5 (20 osób),  

 100% respondentów uznało, że w bibliotece przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.  
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Załącznik 7 

Wyniki ankiety 
Badanie satysfakcji instytucji korzystających z oferty biblioteki 

 
Ankietę wysłano pocztą e-mailową do 21 instytucji (głównie do nauczycieli biblioteka-

rzy współpracujących z placówką). Informację zwrotną uzyskano w liczbie 10 ankiet, w tym: 
 

 2 (szkoły podstawowe), 

 1 (gimnazja), 

 7 (szkoły ponadpodstawowe). 
 
Jedna ankieta wróciła tylko częściowo 
uzupełniona. 

 
  

Na pytanie: Czy znają Państwo ofertę edukacyjną biblioteki? respondenci odpowiedzieli: 
 

 
 

Na pytanie: Z jakiego typu zajęć adresowanych dla uczniów skorzystaliście Państwo w roku 
szkolnym 2018/2019? respondenci wskazali (można było zaznaczyć kilka odpowiedzi): 
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Na pytanie: Czy oferta edukacyjna biblioteki dostosowana była do Państwa potrzeb? (wg 
skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”,  a 5 oznacza „bardzo dobrze”), respondenci 
odpowiedzieli: 
 

1 1
1

2

3

4

5

6

7

8

 
 

Na pytanie: Skąd czerpali Państwo wiedzę na temat oferty edukacyjnej biblioteki? (można 
było zaznaczyć kilka odpowiedzi): 
 

5

1

3

7

7

0

media społecznościowe biblioteki

dyrektor/rady pedagogiczne w szkołach

spotkania informacyjne

strona internetowa biblioteki

poczta pantoflowa

inne

 
 

Na pytanie o sugestie respondentów dotyczące usprawnienia funkcjonowania biblioteki, 
tylko jedna z ankietowanych osób wyraziła opinię:  
 

„Oferta jest bogata. Niestety uczniowie nie chcą angażować się w takie przedsięwzię-
cia. Próby skompletowania choćby małej grupki uczniów gotowych uczestniczyć w zajęciach 
z edukacji filmowej spełzły na niczym – brak chętnych”. 
 
Podsumowanie: 

 w badaniu, w przeważającej większości wzięli udział przedstawiciele szkół ponadpod-
stawowych (70%), 

 oferta edukacyjna jest dobrze znana respondentom (90% respondentów zna ofertę), 
 respondenci ocenili, że oferta edukacyjna biblioteki jest bardzo dobrze dostosowana 

do ich potrzeb, 
 zajęcia z edukacji filmowej oraz gra czytelnicza zostały wskazane jako zajęcia, z któ-

rych respondenci korzystali najczęściej w roku szkolnym 2018/19, nikt nie wskazał na 
zajęcia z edukacji regionalnej oraz przysposobienia bibliotecznego, 

 strona internetowa biblioteki oraz poczta pantoflowa zostały wskazane jako źródła, 
z których najczęściej czerpano wiedzę na temat oferty edukacyjnej biblioteki. 


