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Ranking bibliotek

Wys!ali"my ponad 2300 ankiet
do wszystkich gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich oraz miast maj#cych
mniej ni$ 15 tys. mieszka%ców. Uzyskali!my
prawie 700 odpowiedzi. Ankieta zawiera"a 18
pyta#. Oceniali!my mi$dzy innymi powierzchnie
biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000
mieszka#ców, za które mo%na by"o uzyska&
maks. 30 pkt. 'rednie zatrudnienie w placówce
– maksymalnie 10 pkt. Ksi$gozbiór na 1000
mieszka#ców, wielko!& ksi$gozbioru nabytego
po 2001 roku 
czy nowe ksi(%ki zakupione w 2011 roku
– w sumie 60 pkt. 
Punkty mo%na by"o uzyska& za procent dotacji
podmiotowej dla biblioteki w bud%ecie gminy
w 2012 – 30 pkt pozyskane przez bibliotek$
!rodki pozabud%etowe w 2011 roku – 20 proc.
Przyznawali!my punkty za dost$pne dla
czytelników tytu"y prasowe (dzienniki,

tygodniki, prasa dla dzieci itp.)
– maksymalnie 20 pkt. Posiadanie strony
internetowej – 5 pkt., dost$pno!& Internetu dla
czytelników – 20 pkt, dzia"aj(ce przy bibliotece
kó"ka czytelnicze, artystyczne, literackie etc.
– 10 pkt, wolontariat – 10 pkt. Dodatkowo
biblioteki otrzymywa"y punkty za udogodnienia
dla osób niepe"nosprawnych i ksi(%ki dla osób
s"abowidz(cych i niewidomych po 5 pkt.
Oprócz odpowiedzi na ankiet$ wykorzystali!my
dane z GUS o liczbie czytelników w bibliotece
na 1000 mieszka#ców, oraz liczbie
wypo%yczonych ksi(%ek przez jednego
czytelnika w 2011 roku. Za te wska)niki mo%na
by"o otrzyma& maks. po 25 pkt. W sumie
w ca"ym rankingu biblioteka mog"a uzyska& 335
pkt. 
Najwy%sz( liczb$ punktów uzyskiwa"y te
biblioteki, w których wska)niki by"y wy%sze ni%
1,75 proc. !redniej ze wszystkich bibliotek, nie

>METODOLOGIA

ANNA CIE&LAK-
-WRÓBLEWSKA 

Ju! drugi raz Instytut Ksi"!ki
razem z# „Rzeczpospolit"”
zorganizowa$ ranking bibliotek.
To inicjatywa, w#której chcemy
pokaza% przyk$ady najlepszych
praktyk i# miejsca, w# których
dzi&ki wspó$pracy lokalnych
w$adz i# zapale'ców udaje si&
przekszta$ca% biblioteki
w#miejsce spotka' nie tylko z
lud(mi, ale tak!e z# wiedz"
i#kultur". 

W# tym roku w# rankingu
wzi&$o udzia$ jeszcze wi&cej
bibliotek z# ca$ej Polski, bo
prawie#700. Mo!e to )wiadczy%
o#tym, !e coraz wi&cej placówek
chce si& zmierzy% z# innymi
w#naszym rankingu – spojrze%,
gdzie s" niedoci"gni&cia, co
warto poprawi%. Zreszt" cz&)%
bibliotek by% mo!e wyci"gn&$a
wnioski z# ubieg$orocznych
dalekich pozycji, by w#tym roku
wskoczy% na# lepsze miejsce.
Przyk$adowo biblioteka z#gminy
Kijewo Królewskie (woj.
k u j a w s k o - p o m o r s k i e )
przesun&$a si& w#zestawieniu a!
o#404 miejsca – z#498. pozycji
na# 94., a# z# gminy Susz
( w a r m i's ko - m a z u r s k i e )
dokona$a skoku o# 350 miejsc
(z#566. na 216.). 

Wi!kszo"# 
z$Internetem 

Co wynika z# naszego
zestawienia? W)ród bibliotek,
które nades$a$y ankiety, a!#80
posiada filie. Niestety, tylko
oko$o# 30–40 proc. placówek
bibliotecznych jest
przystosowanych dla osób
n i e p e $ n o s p r a w n y c h ,
przewa!nie s" to nowe
biblioteki lub powstaj"ce filie.
W# ponad# po$owie placówek
znajduj" si& zbiory dla osób
niewidz"cych lub
s$abowidz"cych, np. ksi"!ki
z#du!" czcionk" czy audiobooki.

Niemal we wszystkich

bibliotekach mo!na#skorzysta%
z#Internetu, a#w#60 proc. tak!e
z# Wi-Fi. Gorzej jest
z# dost&pno)ci" ksi&gozbioru
w# Internecie. Tylko# 45 proc.
deklaruje posiadanie katalogu
internetowego.#Ca$y ksi&gozbiór
dost&pny online posiada tylko#13
proc. wzi&tych pod# uwag&
bibliotek. Przeci&tnie
w# Internecie dost&pne jest# 60
proc. ksi&gozbioru. 

Biblioteki to nie tylko
wypo!yczalnie ksi"!ek. W# 43
proc. spo)ród#nich dzia$aj" kluby
i#ko$a czytelnicze. Prawie#40 proc.
bibliotek organizuje inne ko$a,
np. teatralne, muzyczne,
filmowe. 
*redni tygodniowy czas

otwarcia biblioteki g$ównej
wynosi# 42 godziny. Filie s"
otwarte#22 godziny w#tygodniu.
W# bibliotece g$ównej
na#stanowisku bibliotekarskim
w# przeliczeniu na# etaty
pracuje# 2,75 osoby. *rednia
powierzchnia biblioteki
wynosi#200 mkw. A#filii#–58 mkw. 

Biblioteki ch&tnie

wspó$pracuj" z# ró!nymi
organizacjami pozarz"dowymi,
aktywn" wspó$prac& deklaruje
ponad#70 proc. z#nich. 

Zwyci&zcami tegorocznego
rankingu zosta$y biblioteki
w# Ka$uszynie (woj.
mazowieckie), Bestwinie (woj.
)l"skie) i# Borów (woj.
dolno)l"skie). Ich dzia$alno)%
opisujemy na#stronie czwartej.
Ale w)ród prawie# 700
uczestników naszego konkursu
mo!na#znale(% wiele ciekawych
placówek. 

Ksi%&ka 
wci%& przyci%ga 

Biblioteka w#Mietkowie (woj.
dolno)l"skie) okaza$a si& jedn"
z# najlepszych w# kategorii
wielko)ci ksi&gozbioru
(w# przeliczeniu na# 1000
mieszka'ców). – To, co ludzi
przyci"ga do# biblioteki, to
dobry wybór ksi"!ek, dost&p
do# czasopism, bezp$atny
Internet i# dodatkowe zaj&cia

i# imprezy – mówi kierownik
Anna#Górkowa. St"d dba$o)%,
by oba filary wspó$czesnej
biblioteki rozwija$y si&
równomiernie. – Staramy si&
dostosowa% zakupy nowych
pozycji do#potrzeb czytelników.
Kilka lat temu w)ród studentów
by$a moda na#pedagogik&, co
oznacza$o, !e trzeba nasz"
placówk& wyposa!y% w# takie
podr&czniki. Teraz
popularna#jest np. psychologia
i# logistyka, wi&c i# my si&
specjalizujemy – )mieje si&
Górkowa. 

W# bibliotece w# Mietkowie
pracuj" trzy osoby – po#jednej
na# jedn" „fili&”. Ka!da z# nich
musi by% wi&c i#bibliotekarzem,
i# animatorem !ycia
spo$eczno-kulturalnego. – Bo
bez drugiego filaru
dzia$alno)ci – spotka'
z# autorami, k"cika malucha,
imprez  – nie da si&
prze!y% – dodaje pani
kierownik. Na#razie biblioteka
sobie radzi. Ma )rednio# 437
czytelników na# 1000

mieszka'ców, co jest poziomem
znacznie wy!szym ni! )rednia. 

Placówka w# Siedliszczach
(woj. lubelskie) nie ma tak
wysokiego wska(nika
czytelników, ale nale!y
do# grona# tych, które najlepiej
dbaj" o# nowo)ci w# swoim
ksi&gozbiorze. W#2011 r. zakupy
nowych ksi"!ek wynios$y#1237
(te! w# przeliczeniu na# 1000
mieszka'ców), przy )redniej
na#poziomie#99. 

To efekt przemy)lanej
polityki. –Dzisiaj je)li biblioteka
nie ma nowo)ci, po# prostu
przestaje istnie% w#)wiadomo)ci
mieszka'ców – mówi Dorota
Orysz, dyrektor biblioteki
w#Siedliszczach. – Nie mo!emy
by% martw" sk$adnic" ksi"!ek,
których nikt nie chce czyta%.
Musz" by% bestsellery, pozycje
reklamowane w# telewizji czy
takie, o# których si& „mówi”
na# Facebooku. Tylko w# ten
sposób mo!na# pozyska%
nowych i# utrzyma% sta$ych
czytelników –podkre)la. 

A! szkoda, !e w# tak

nowoczesnej instytucji nie
mo!na# wypo!yczy%
e-booków. – Ju! si& nad tym
zastanawiali)my, bo nasi
czytelnicy pytaj". Ale na# razie
koszty organizacji s" zbyt
wysokiej –wyja)nia Orysz. 

Do$kilku milionów

+ród$em finansowania
bie!"cej dzia$alno)ci bibliotek
s" przede wszystkim bud!ety
lokalne. W naszym rankingu,
)rednio gminy przeznaczaj"
na# ten cel# 1,1 proc. swoich
dochodów, co jest nieco
wy!szym wska(nikiem ni!
przeci&tnie w#Polsce (0,7 proc.).
Tym wi&ksze podzi&kowania
dla tych, którzy inwestuj"
w#biblioteki jeszcze wi&cej. 

Do#tych ostatnich nale!y np.
samorz"d Chrzanowa. Wydatki
na#ten cel w#2011 r. wynios$y#2,95
mln z$, a#w#2010 r. – 2,8 mln z$, co
stanowi$o ok.# 2,6 proc.
d o c h o d ó w
gminy. – Rzeczywi)cie ostatnio
zwi&kszyli)my nak$ady
na# biblioteki – mówi Robert
Maciaszek, zast&pca burmistrza
Chrzanowa. – Ostatnio
dokonali)my sporych nak$adów
inwestycyjnych. Biblioteka
w# mie)cie ma now" siedzib&,
wzros$y wi&c jej rachunki
za#media (energi& elektryczn",
ocieplanie). W# sumie
kosztowa$o to# 20 mln z$,
z#czego#75 proc. pokry$y dotacje
z#funduszy unijnych. 

– Nasz inwestycja jest bardzo
udana, dostali)my nagrod&
na#modernizacj& roku, ale same
pi&kne przestrzenie nie
przeci"gn" wi&cej
czytelników – opowiada
burmistrz. Gmina#k$adzie wi&c
wci"! du!y nacisk na#rozwijanie
dzia$alno)ci biblioteki, która
wykracza poza# tradycyjne
wypo!yczanie ksi"!ek. 

Wszystkie imprezy maj"
na# celu zwi&kszenie
czytelnictwa w# gminie. Nawet
pokaz mody mo!e s$u!y%
promocji ksi"!ki. – Czytanie

Coraz bardziej atrakcyjne 

Przeci!tny czytelnik biblioteki w$Polsce wypo&ycza$18,6 ksi%&ki rocznie. To o 1,2 mniej ni% w 2002 r.
Tak( spadkow( tendencj$ wida& w wi$kszo!ci regionów, ale nie wsz$dzie. W woj. !wi$tokrzyskim, 
lubelskim i podkarpackim odnotowano ca"kiem spore zwy%ki – o 0,7 i wi$cej. *

>CZYTELNICY RZADZIEJ SI!GAJ" PO LEKTURY

Specjalne wyró$nienia
i dyplomy w rankingu
bibliotek otrzymuj#
przedstawiciele samorz(dów
i bibliotek z pierwszej
dziesi(tki zestawienia
ogólnego oraz liderzy ka%dego
z województw. 
W rankingu doceniani s( ci,
dla których dobrze dzia"aj(ca
biblioteka gminna jest 
najlepszym !wiadectwem
dba"o!ci samorz(du
o zapewnienie "atwego
i bezp"atnego dost$pu
do kultury, wiedzy i nowych
mediów. Przyj$ta metoda
oceny bibliotek 
premiuje dzia"ania na rzecz 
jako!ci i komfortu obs"ugi 
czytelników, poziom
czytelnictwa, liczb$
kupowanych nowo!ci i wydatki
samorz(du na utrzymanie
placówki. 

>NAJLEPSI WYRÓ#NIENI 

CZYTELNICTWO | Tegoroczni zwyci!zcy w bibliotecznej rywalizacji to Ka"uszyn, Bestwina i Borów.
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1          7 Ka$uszyn                                gmw          mazowieckie                    295,3                      193                     10                       60                 4 195                    34,6                187              2,3
2          26 Bestwina                                 gw            %l"skie                                 287,4                      344                     19                       44                 6 263                    41,5                234              1,6
3          9 Borów                                       gw            dolno%l.                               287,2                      193                     24                       87                 8 339                    36,4                246              1,8
4          29 Rad$ów                                   gmw          ma$opolskie                      285,4                      207                     20                       56                 5 676                    46,0                138              1,8
5          Nowy Tomy%l                        gmw          wielkopolskie                   284,7                      235                     18                       51                 4 244                    28,1                113              1,7
6          4 W"growiec                              gw            wielkopolskie                   284,6                      136                     30                       87                 3 292                    33,6                132              2,0
7          13 D"browa Che$mi&ska          gw            kujaw.-pom.                      282,8                      187                     16                       34                 8 179                    23,3                155              1,9
8          1 Czechowice-Dziedzice      gmw          %l"skie                                 280,1                      287                     21                       31                 6 229                    31,7                153              1,8
9          15 'om!a                                       gw            podlaskie                           279,8                      165                     28                       58                 9 563                    30,2                266              1,7
10       Barcin                                     gmw          kujaw.-pom.                      278,1                      242                     28                       42                 6 817                    32,0                138              1,3
11       3 Cz$uchów                                gm            pomorskie                         277,9                      244                     45                       42                 7 241                    35,6                209              1,9
12       Olkusz                                     gmw          ma$opolskie                      277,5                      215                     25                       31                 3 643                    31,0                125              1,5
13       47 D"browa Tarnowska          gmw          ma$opolskie                      276,4                      153                     22                       56                 4 931                    20,6                  91              1,1
14       'aziska                                     gw            lubelskie                            275,7                      229                     28                    106                 6 394                    28,7                216              2,2
15       Korsze                                    gmw          warm.-mazur.                   271,9                      201                     31                       52                 3 989                    21,4                  85              2,4
16       94 Mor"g                                     gmw          warm.-mazur.                   271,2                      223                     14                       58                 2 767                    36,0                  99              0,9
17       40 D#bno                                    gmw          zachodniopom.                270,3                      224                     21                       76                 4 654                    27,2                130              1,7
18       11 Trzcianka                                gmw          wielkopolskie                   269,3                      185                     30                       47                 5 333                    22,0                109              1,6
19       W$odawa                                 gm            lubelskie                            265,3                      228                     21                       89                 6 411                    12,9                  90              1,3
20       19 Trzebinia                                gmw          ma$opolskie                      263,9                      368                     12                       40                 5 793                    20,0                142              1,9

* proc. do ca$ego ksi#gozbioru       gm - gmina miejska, gw - gmina wiejska, gmw - gmina miejsko-wiejska; (ród$o: ankieta, GUS                                          oprac. a.ogonowska@rp.pl
Ubieg'oroczni laureaci
W 2011 r. liderami rankingu by"y biblioteki w Czechowicach-Dziedzicach, Siewierzu i Cz'uchowie.

Jak powstawa' ranking


