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Abstract

It is necessary to collect and analyze library statistics in order to effectively manage the library and 
promote its services. Every year all libraries are required to fill Central Statistical Office of Poland decla-
rations and to prepare different types of reports, among others things periodic reports in accordance with 
instructions of university superiors. Collected statistical data have the big influence on the decisions made 
by managers at various levels, i.e. at the level of heads of departments, library director or the university 
authorities.

The aim of this paper is to present and discuss the computer program, made and implemented in 2010 
at the Main Library of the Medical University of Gdańsk, for collecting the statistical data. We have also 
tried to answer how the Statistical panel is used in the process of library management.

Streszczenie

Do efektywnego zarządzania biblioteką oraz skutecznej promocji świadczonych usług niezbędne jest 
gromadzenie i analizowanie statystyk bibliotecznych. Wszystkie biblioteki są zobowiązane do corocznego 
wypełniania arkuszy GUS, sporządzania okresowych sprawozdań według zaleceń oraz zarządzeń swoich 
zwierzchników i przygotowywania różnego typu zestawień. Gromadzone dane statystyczne są jednym 
z elementów oceny przy podejmowaniu decyzji przez zarządzających różnego szczebla, tj. na poziomie 
kierowników oddziałów, dyrektora biblioteki czy też władz uczelni.

Celem referatu jest przedstawienie i omówienie autorskiego programu do gromadzenia danych sta-
tystycznych, powstałego i wdrożonego w 2010 roku w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Podjęto również próbę oceny, w jakim stopniu Panel statystyczny jest wykorzystywany 
w procesie zarządzania biblioteką.
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Biblioteki, jako organizacje otwarte, nieustannie muszą dostosowywać się do dy-
namicznie zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkowników, a nierzadko wręcz 
je wyprzedzać1. Efektywne funkcjonowanie bibliotek możliwe jest dzięki właściwym 
procesom zarządzania, których celem jest ciągłe doskonalenie organizacji pracy oparte 
na wiedzy o posiadanym potencjale ludzkim, rzeczowym, informacyjnym i finansowym.

Mimo, iż biblioteki są instytucjami niedochodowymi, których zyski mierzalne są 
głównie w sferze niematerialnej, nie zwalnia ich to z obowiązku monitorowania i oce-
ny skuteczności podejmowanych działań oraz racjonalnego i efektywnego wykorzy-
stywania swoich zasobów.2 Do zarządzania w zakresie tych działań ogromnie pomocna 
jest statystyka biblioteczna, która dostarcza konkretnych danych, wykorzystywanych 
do sporządzania m.in. różnorodnych zestawień, okresowych sprawozdań na potrzeby 
własne i zwierzchników, a w skali ogólnokrajowej niezbędnych do corocznego wypeł-
niania formularza GUS K-03.

Cenną inicjatywą jest również ogólnopolski projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek 
(AFB), którego celem jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi syste-
matycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych 
na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w ob-
rębie poszczególnych typów bibliotek, w oparciu o międzynarodowe normy i doświadcze-
nia bibliotek zagranicznych. AFB jest kontynuacją m.in. projektu Analiza Funkcjonowania 
Bibliotek Naukowych (AFBN) realizowanego od 2001 roku przez biblioteki naukowe.3 
W roku 2013 uczestniczyło w nim 9 bibliotek medycznych, w tym od roku 2006 Biblioteka 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dane statystyczne są gromadzone na zasadzie do-
browolności w postaci corocznie wypełnianych ankiet elektronicznych, które są następnie 
analizowane przez specjalny program automatycznie obliczający wskaźniki. 

Statystyka biblioteczna a standardy

Biblioteki wykorzystują wskaźniki funkcjonowania przede wszystkim do zarządzania we-
wnętrznego, aby zdobyć szczegółową wiedzę o efektach ponoszonych nakładów, o mocnych 
i słabych stronach wykonywanych usług. Jeśli takie same wskaźniki są stosowane regularnie 
przez kolejne lata, to możliwe jest rozpoznawanie zmian i śledzenie konsekwencji podejmowa-
nych decyzji, w celu podnoszenia jakości i efektywności. Jednak wyniki pomiaru wydajności 
w pojedynczej bibliotece mogą być trudne do interpretacji, natomiast mogą one nabrać znacze-
nia, jeśli zostaną porównane z wynikami innych bibliotek tego samego typu.

1Maja Wojciechowska: Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa. 2006 s. 36, 125
2Bibliotekarstwo, pod red. Anny Tokarskiej.Warszawa 2013 s.589
3Analiza Funkcjonowania Bibliotek: http://afb.sbp.pl/o-projekcie,informacje-ogolne [dostęp 

16.VIII.2015]
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Porównanie wyników będzie możliwe, jeśli zostaną spełnione następujące kryteria4:
biblioteki powinny mieć podobną strukturę i użytkowników• 
wszystkie dane powinny być zebrane w ten sam sposób• 
biblioteki muszą używać tych samych metod gromadzenia danych i obliczania • 
wyników.

Dlatego też zaleca się stosowanie podstawowych standardów w zakresie statystyki 
bibliotecznej i badania funkcjonalności. Jest ich wiele na świecie, ujętych w postaci 
następujących norm międzynarodowych. Oto najważniejsze z nich: ISO 2789:2013 
Information and documentation - International library statistics.- jest to najnowsza edy-
cja normy nt. statystyki bibliotecznej. Ostatnia polska edycja z 2005 r. (Informacja 
i dokumentacja - Międzynarodowa statystyka biblioteczna) została wycofana. Można 
ją w dalszym ciągu stosować, ale brakuje w niej wielu zagadnień związanych z dzi-
siejszym funkcjonowaniem bibliotek, tj. korzystaniem ze zbiorów i usług elektronicz-
nych. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) dokonało przetłumaczenia edycji 
z 2013 r. i wystąpiło do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) o jej ustano-
wienie5. Według harmonogramu prac PKN publikacja tej normy jest zaplanowana na 
miesiąc maj 2016 r.6 

Wspomniana norma określa wspólne zasady gromadzenia i prezentowania danych 
statystycznych, dotyczących usług bibliotecznych i informacyjnych, dla zapewnie-
nia porównywalności danych w skali międzynarodowej i wspierania dobrych praktyk 
w zakresie ich wykorzystania w procesie zarządzania bibliotekami.

ISO 11620:2014 Information and documentation - Library performance indicators 
(Informacja i dokumentacja - Wskaźniki funkcjonalności bibliotek) zawiera szczegó-
łowo opisane różnego typu wskaźniki statystyczne, omawia wykorzystanie i zasady 
ich wyboru do badań oraz ograniczenia w stosowaniu. Wykaz wskaźników zawartych 
w normie daje możliwość selektywnego ich wykorzystania w zależności od aktualnych 
warunków działania bibliotek7. ISO 11620: 2014 ma zastosowanie do wszystkich typów 
bibliotek. Według tej normy wskaźniki mają służyć przede wszystkim do wewnętrznej 

4Roswitha Pol l : Benchamarking in the form of performance indicator and Balanced Scorecard. W: Li-
brary statistics for the twenty-first century world: proceeding of the conference held in Montréal on 18-19 
August 2008 reporting on the Global Library Statistics Project Ed. by Heaney, Michael., Berlin, Boston: K. 
G. Saur., 2009, s. 62, http://www.degruyter.com/view/product/41428 [dostęp 29 XII 2015]

5Lidia Derfer t -Wolf :  Statystyka biblioteczna w normach międzynarodowych – co nowego?, Labib: 
https://labib.pl/inspiracja/pokaz/583/ [dostęp 14 VIII 2015]

6Polski Komitet Normalizacyjny, Harmonogram prPN-ISO 2789P, https://pzn.pkn.pl/kt/standard/plan/
wp/9010933951 [dostęp 29 VIII 2015]

7Lidia Derfer t -Wolf :  Wskaźniki funkcjonalności i statystyka biblioteczna – normy międzynarodowe, 
krajowe i sprawozdawczość GUS W: Znaczenie i badania jakości w bibliotekach: V Konferencja Bi-
blioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź-Rogów, 13-15 czerwca 2012 r.: materiały konferencyjne, Biblioteka 
Politechniki Łódzkiej. Łódź 2012 s. 29
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samooceny biblioteki poprzez porównywanie ich w określonych przedziałach czaso-
wych, ale można je również wykorzystać do porównań pomiędzy bibliotekami.

W normie tej zaproponowano ujednolicone metody i sposoby podejścia do pomiaru 
funkcjonalności zarówno zasobów bibliotecznych, jak i wykonanych usług Polskie tłu-
maczenie ustanowione przez PKN to PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja 
- Wskaźniki funkcjonalności bibliotek - dotyczy edycji ISO 11620:2008.

ISO 16439:2014 Information and documentation - Methods and procedures 
for assessing the impact of Libraries (Informacja i dokumentacja -Metody i procedury 
oceny wpływu bibliotek)

- przedstawia metody i procedury oceny wpływu bibliotek w odniesieniu do:
indywidualnych użytkowników1. , m.in. na: 

- podwyższenie poziomu określonych umiejętności, 
- zmiany postaw i zachowań,  
- odnoszenie  sukcesów w kształceniu i pracy zawodowej;
obsługiwanej populacji, jak również do całego społeczeństwa2. , m.in. na: 

- integrację społeczności, 
- swobodny dostęp do informacji, 
- edukację na wszystkich poziomach wiedzy, 
- rozwój kultury w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym. 

Wskazane metody to przede wszystkim: badania ankietowe, analiza statystyk i ob-
serwacje, z możliwością wykorzystania8:

- do planowania strategicznego w procesie zarządzania jakością biblioteki, 
- dla ułatwienia porównań oddziaływania biblioteki w czasie i pomiędzy biblio-
tekami podobnego typu,

- do promowania roli i wartości bibliotek dla nauki, edukacji i kultury, życia 
społecznego i gospodarczego 

Przy wielopłaszczyznowej ocenie działalności bibliotek użyteczne są również jesz-
cze inne normy – raporty techniczne9:

ISO/TR 28118:2009 Information and documentation -- Performance indicators for 
national libraries (Informacja i dokumentacja - wskaźniki funkcjonowania dla bibliotek 
narodowych): 

- określa wskaźniki efektywności dla bibliotek narodowych, jak również ma zasto-
sowanie w bibliotekach realizujących zadania regionalne, gdyż wiele aspektów oceny 
jest zbieżnych dla jednych i drugich. 

8Lidia Derfer t -Wolf :  Wskaźniki funkcjonalności…, s. 32; International Organization for Standardi-
zation, http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56756 [dostęp 16 VIII 2015] 

9International Organization for Standardization: http://www.iso.org/iso/home.html [dostęp 16 
VIII 2015]
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ISO/TR 11219:2012 Information and documentation - Qualitative conditions and 
basic statistics for library buildings -- Space, function and design (Informacja i doku-
mentacja - jakościowe warunki i podstawowe statystyki dla budynków bibliotecznych 
- przestrzeń, funkcja i projektowanie):

- określa dane dotyczące budynków bibliotecznych, projektowania wnętrz, ich 
funkcjonalności, ergonomii. Dostarcza również wskazówek na temat doboru sprzętu 
technicznego dla różnych obszarów funkcjonalnych bibliotek. ISO / TR 11219: 2012 
ma zastosowanie do wszystkich typów bibliotek we wszystkich krajach, ale szczegól-
nie do bibliotek naukowych i publicznych.

ISO/TR 14873:2013 Information and documentation -- Statistics and quality issues 
for web archiving (Informacja i dokumentacja - Statystyka i zagadnienia jakości archi-
wizacji zasobów internetowych)

- zasadniczo koncentruje się na zasadach i metodach archiwizacji zasobów Interne-
tu, jak również sposobach gromadzenia danych statystycznych i tworzenia wskaźników 
jakości w tym zakresie, kładąc nacisk na potrzebę ich stosowania przez instytucje takie 
jak biblioteki, archiwa, muzea, ośrodki badawcze czy fundacje dziedzictwa kulturowe-
go, narodowego itp. Przeznaczona jest dla specjalistów bezpośrednio zaangażowanych 
w procesy archiwizacji. Jest również przydatna dla organów finansujących instytucje 
archiwizujące zasoby sieci i innych zainteresowanych podmiotów zewnętrznych.

Według powyższych norm w wielu krajach opracowuje się krajowe zestawienia 
danych statystycznych i wskaźników, które gromadzone rokrocznie służą do opraco-
wywania kompleksowych analiz i badań porównawczych.10

Na podstawie norm ISO 2789:2006 i PN-ISO 11620: 2012 Lidia Derfert-Wolf, bi-
bliotekarz zajmujący się procesami standaryzacji działalności bibliotek w Polsce i ak-
tywny uczestnik projektu AFB, opracowała cele i zadania statystyki bibliotecznej oraz 
wskaźników funkcjonalności, zwracając uwagę na ich wzajemne podobieństwo, wy-
nikające z tego, iż podstawę do obliczania wskaźników stanowią dane statystyczne 
(Tab.1).

Jednocześnie wspomniane zestawienie jest wskazówką, do jakich celów i w jaki 
sposób można wykorzystywać pozyskiwane dane statystyczne. 

Warto byłoby, aby zaproponowane w normach standardy były stosowane przez bi-
bliotekarzy oraz kierujących bibliotekami w zakresie potrzeb wewnętrznych, co znacz-

10Wiele ciekawych przykładów, jak to się dzieje w innych krajach przedstawiła w swoim referacie Lidia 
Derfert-Wolf „Standardy funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. Stan prac Zespołu ds. Stan-
dardów dla Bibliotek Naukowych W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź 23-25 
czerwca 2004 r., Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej. Łódź  2004 s. 23-25, http://bg.p.lodz.pl/konfe-
rencja2004/pelne_teksty/derfert-wolf.pdf [dostęp 12 VII 2015]; bogaty wachlarz rozwiązań w wybranych 
krajach przedstawiono również w publikacji „Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. 
Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne”, red. Lidia Derfert-Wolf, Wyd. SBP, 
2013, http://pliki.sbp.pl/afb/statystyka-i-badania-efektywnosci-bibliotek.pdf [dostęp 12 VII 2015]
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CELE I ZADANIA
Statystyka biblioteczna Wskaźniki funkcjonalności

monitorowanie bieżących wyni-• 
ków w celu porównania z dany-
mi podobnych instytucji,
monitorowanie kierunków zmian • 
oraz wyników innowacji,
tworzenie podstaw planowania, • 
podejmowania decyzji, poprawy 
jakości usług i oceny wyników,
upowszechnianie znaczenia usług • 
bibliotecznych społeczeństwu, 
politykom i innym zewnętrznym 
gremiom, w tym pokazywanie 
potencjonalnego znaczenia dla 
przyszłych pokoleń,
informowanie krajowych lub re-• 
gionalnych instytucji wspierają-
cych i  finansujących biblioteki

pełnienie funkcji narzędzi oceny • 
jakości i efektywności zasobów 
i usług bibliotecznych oraz in-
nych działań prowadzonych przez 
bibliotekę,
ocena wydajności zasobów prze-• 
znaczonych przez bibliotekę na 
realizację usług i innych działań,
ułatwienie kontroli procesu zarzą-• 
dzania,
stanowienie podstawy powiązań • 
i dialogu pomiędzy personelem, 
instytucjami finansującymi i spo-
łecznością użytkowników,
wykorzystanie w analizach po-• 
równawczych funkcjonalności bi-
bliotek, które mają podobne misje 
lub zadania

Tab. 1. Cele i zadania statystyki bibliotecznej i wskaźników funkcjonalności bibliotek
Źródło: Lidia Derfert-Wolf: Wskaźniki funkcjonalności i statystyka biblioteczna – normy mię-

dzynarodowe, krajowe i sprawozdawczość GUS W: Znaczenie i badania jakości 
w bibliotekach…, Łódź 2012, s. 26.

nie ułatwiłoby procesy decyzyjne i organizację pracy. Jednocześnie istotnym jest, aby 
dane statystyczne wymagane od bibliotek przez instytucje nadrzędne i zewnętrzne 
uwzględniały zalecenia zawarte w normach.

Sposoby pozyskiwania i gromadzenia danych statystycznych 
w bibliotekach akademickich

W praktyce proces gromadzenia danych statystycznych w bibliotekach naukowych 
ewoluował od w całości opartego na formie papierowej, poprzez elektroniczne raporty 
w postaci arkuszy programu Microsoft Excel, do elastycznych formularzy internetowych 
dostępnych on-line11. Obecnie większość danych generowanych jest automatycznie 

11C. Crease: UK Higher education library statistics W: Library statistics for…,s. 262  http://www.de-
gruyter.com/viewbooktoc/product/41428 [dostęp 29 XII 2015].
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m.in. z komputerowych systemów bibliotecznych, systemów kontroli zdalnych do-
stępów (np. HAN, Proxy), systemu dLibra (dot. bibliotek i repozytoriów cyfrowych), 
w przypadku zasobów elektronicznych on-line bezpośrednio ze stron wydawców lub 
za pomocą specjalnych protokołów (np. SUSHI).

Natomiast do danych, które nie są zbierane z innych programów, wykorzystuje się 
następujące narzędzia:

- arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel
- systemy obsługi relacyjnych baz danych – Microsoft Access
- autorskie programy informatyczne, stosowane lokalnie, np. program StatuS12 – 

opracowany dla Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. 

Gromadzenie danych statystycznych 
w Bibliotece Głównej Gdańskiego uniwersytetu Medycznego

Przygotowanie wszelkiego rodzaju zestawień statystycznych - rocznych, sporządza-
nych na początku roku kalendarzowego, sprawozdań dla władz uczelni obejmujących 
rok akademicki, czy wszelkiego rodzaju ankiet dla różnych instytucji zewnętrznych - 
zajmuje znaczną część pracy pracownikom biblioteki na stanowiskach kierowniczych. 
Dlatego każda inicjatywa, która racjonalizuje wykorzystanie czasu pracy, w tym spo-
rządzanie statystyk jest ważna i cenna.

W Bibliotece Głównej GUMed pozyskiwanie i gromadzenie statystyk odbywa się 
za pomocą następujących narzędzi:

1. komputerowe systemy biblioteczne: VIRTUA, SOWA 
2. system kontroli zdalnego dostępu do e-zasobów PROXY
3. program do obsługi bibliografii dorobku naukowego GUMed - Expertus
4. oprogramowanie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej – dLibra 
5. bezpośrednio ze stron wydawców zasobów licencjonowanych 
6. protokołu do automatycznego pobierania statystyk wykorzystania zasobów elek-

tronicznych on-line - SUSHI 
7. programy Microsoft Office: Excel, Access
8. Google docs
9. zintegrowany system zarządzania uczelnią TETA – wykorzystywany w zakresie 

informacji o finansach, faktury 
10. Panel statystyczny – Statystyka pracy – program autorski.

12StatuS - system komputerowy, opracowany na zlecenie Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego, wspo-
magający prowadzenie statystyk działalności biblioteki. Pozwala na gromadzenie i sprawne przetwarzanie 
danych liczbowych prezentujących aktywność biblioteki we wszystkich przejawach jej działalności, Kra-
kowski Zespół Biblioteczny: http://www.kzb.krakow.pl/index.php?p=aktualnosci [dostęp 29 XII 2015]
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Biblioteczny program do gromadzenia statystyk BG GuMed

Panel Statystyczny – Statystyka Pracy jest autorskim programem do gromadzenia 
danych statystycznych, który został wprowadzony do użytku w Bibliotece GUMed 
w marcu 2010 r.

Panel powstał w odpowiedzi na potrzebę zgromadzenia większej części danych sta-
tystycznych w jednym miejscu, w którym byłyby swobodnie dostępne zgodnie z roż-
nymi potrzebami.

Program został napisany w języku oprogramowania PHP. Dane programu groma-
dzone są na serwerze – w bazie danych MySQL, a ich przesyłanie jest zabezpieczone 
szyfrowaniem TLS. Obsługa programu, zarówno od strony użytkownika, jak i admini-
stratora odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej - program działa na każdym 
komputerze (PC, Mac), niezależnie od rodzaju systemu operacyjnego. Do pracy z pro-
gramem wymagana jest dowolna przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu. 
Dodatkowe oprogramowanie nie jest potrzebne.

Panel statystyczny składa się z dwóch podstawowych modułów (Wykr. 1) - Staty-
styka pracy: wprowadzanie danych, w którym wszyscy użytkownicy zaznaczają wy-
konane czynności oraz Panelu administracyjnego, do którego mają dostęp kierownicy 
oddziałów, dyrekcja oraz administratorzy.

Wykr. 1. Schemat panelu statystycznego w BG GUMed
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Zakres uprawnień do wprowadzania i modyfikowania danych zależy od kategorii 
użytkownika Panelu. Wszyscy pracownicy Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału 
Farmaceutycznego GUMed wprowadzają dane wynikające z zakresu ich obowiązków 
w module Statystyka pracy, bez możliwości ich modyfikacji, jedynie z funkcją cofnię-
cia ostatniej czynności.

Kierownicy oddziałów i administratorzy mają dostęp do Panelu administracyjnego. 
Pełny zakres uprawnień przedstawia Tab.2.

Tab. 2. Użytkownicy i zakresy ich uprawnień w Panelu statystycznym

Poszczególni pracownicy Biblioteki nie mają dostępu do danych wpisanych przez 
innych pracowników, nie mają też możliwości generowania jakichkolwiek zestawień, 
mają tylko dostęp do swojego imiennego modułu, w którym zaznaczają wykonywane 
czynności, przypisane im przez kierownika. Dane można wprowadzać w dowolnym 
terminie: na bieżąco, na koniec dnia lub miesiąca w zależności od typu wykonanej 
pracy, lecz nie można przekraczać okresu miesięcznego. Wpisane dane statystyczne 
są wykorzystywane do sporządzania zestawień generowanych przez kierowników, tj. 
śledzenie pracy bieżącej poszczególnych pracowników, jak też pracy wykonywanej na 
rzecz innego oddziału. Widok modułu „Statystyka pracy: wprowadzanie danych” od 
strony pracownika obrazuje Rys. 1. 
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Rys. 1. Moduł Statystyka pracy wybranego pracownika Oddziału Udostępniania Zbiorów

Kolejny zrzut ekranu z Panelu Statystycznego przedstawia Panel administracyjny, do 
którego mają dostęp kierownicy oddziałów i administratorzy (Rys. 2).

Generowanie zestawień statystycznych w Panelu administracyjnym jest możliwe na 
wiele sposobów, np. poprzez wybranie jednej czynności w układzie chronologicznym - 
dziennym, miesięcznym czy rocznym. Istnieje możliwość wyboru kilku czynności, z kilku 
działów i porównanie ich w określonym przedziale czasowym (Rys. 3 i 4). Takie zestawie-
nia generują najczęściej kierownicy do sporządzania rocznej statystki. Niestety, nie można 
wykonać zestawienia z wyborem kilku osób oraz kilku czynności z zaznaczoną opcją czasową.
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Rys. 2. Strona główna  Panelu  administracyjnego z wybranym  oddziałem Biblioteki 
i czynnościami wynikającymi z zakresu obowiązków  w obrębie tego oddziału

Rys. 3. Zestawienie  wybranych czynności  z Oddziału Opracowania Zbiorów  
za lata 2010-2014
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Rys. 4. Zestawienie  wybranych czynności z Oddziału Gromadzenia Wydawnictw Zwartych 
za lata 2010-2014

Rys. 5. Przykłady sumatorów

Po roku funkcjonowania Panelu w module administracyjnym, zostały utworzone 
tzw. sumatory, które  umożliwiły automatyczne sumowanie danych na podstawie czyn-
ności, zgrupowanych w jedną kategorię, a wykonanych przez różne osoby (Rys. 5). 
Bez konieczności każdorazowego wybierania pojedynczych czynności można otrzy-
mać gotowe zestawienia, np. łączną liczbę wpłaconych kar i liczbę udzielonych infor-
macji przez pracowników z różnych oddziałów.

Nowy sumator tworzy się wybierając odpowiednie czynności z listy wprowadzonej do 
Panelu, oczywiście z uwzględnieniem merytorycznej zgodności łączonych danych.

Pozyskiwanie danych za pomocą sumatorów dokonuje się w module Zestawienia. Moż-
na wybrać jeden sumator lu przy pomocy klawisza Ctrl zaznaczyć kolejne, następnie po 
zdefiniowaniu przedziału czasowego wygenerować wyniki w postaci tabelarycznej.
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Rys. 6 - Pozyskiwanie danych za pomocą sumatorów w module Zestawienia

Rys. 7  - Zestawienie z zastosowaniem sumatora czynności Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej w przedziale miesięcznym
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Rys. 8. Zestawienie z zastosowaniem sumatora czynności Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej w przedziale rocznym

Rys. 9. Zastosowanie sumatorów dla kilku czynności z kilku oddziałów
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Wybór liczby sumatorów nie jest ograniczony do jednego działu. Można równocześnie 
wybrać sumatory dotyczące różnych działów. Wszystko zależy od tego, jakie dane chcemy 
uzyskać. Dodatkową funkcją dostępną w Panelu statystycznym jest możliwość skopiowa-
nia otrzymanych zestawień do arkusza Microsoft Excel w formie gotowej tabeli (Rys. 10).

Rys. 10. Przeniesienie danych z Panelu statystycznego do arkusza Microsoft Excel

Rys. 11. Zestawienie z szablonu: OINiB – działalność informacyjna i usługowa
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Bardziej złożoną formą zestawienia danych statystycznych z Panelu są szablony. Wy-
brane czynności lub sumatory grupuje się w dowolnych zestawieniach, odrębnie sumowa-
nych w ramach jednego szablonu, który może być bardzo rozbudowany (Rys. 11). Dane 
wygenerowane za pomocą szablonu również można przenieść jako tabelę do Microsoft 
Excel.

Kiedy startował Panel kierownicy wprowadzali czynności zgodnie z ich wizją i po-
trzebami. W związku z tym różnie postrzegali ich rolę, jedni wprowadzali czynności 
bardzo szczegółowo rozbudowane, a niektórzy – najważniejsze, podstawowe. Innym 
problemem było również to, że te same czynności, które były wspólnymi dla różnych 
oddziałów różnie zostały nazwane. To spowodowało, że listy czynności były nadmier-
nie rozbudowane. Doświadczenie również pokazało, że w pewnych przypadkach po-
jawiły się rozbieżności między danymi pochodzącymi z systemów, tj. Virtua, Sowa 
a danymi, które bibliotekarze wprowadzali do statystyki, np. w Oddziale Udostępnia-
nia, czasem natłok użytkowników po prostu uniemożliwiał wprowadzanie danych na 
bieżąco.

Wobec powyższych argumentów zdecydowano o modyfikacji czynności, a także, 
że danych pozyskiwanych z systemów bibliotecznych nie będzie się dublować. Aby 
nie utracić danych z lat poprzednich podjęto decyzję, że wprowadzone do końca 2014 
roku informacje będą stanowić archiwalną bazę statystyczną i utworzono nową bazę 
czynności, do której dane wprowadzane są od 2015 r. 

Aby sprawdzić, co zmieniło wprowadzenie Panelu i w jaki sposób jest wykorzysta-
ny oraz jakie zmiany w przyszłości wprowadzić, po pięciu latach jego funkcjonowa-
nia, przeprowadzono ankietę. Ankieta zawierała 9 pytań, w tym 8 pytań zamkniętych 
jedno- lub wielokrotnego wyboru oraz jedno pytanie otwarte. Została skierowana do 
kierowników poszczególnych oddziałów Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału 
Farmacji (w sumie 7 osób) oraz dodatkowo na niektóre pytanie udzieliła odpowiedzi 
p. Dyrektor Biblioteki.

Badanie rozpoczęliśmy od sprawdzenia do jakich zadań są przydatne dane z Pa-
nelu statystycznego w opinii kierowników oddziałów. Uzyskane odpowiedzi ilustruje 
Wykr. 2. 

W udzielonych odpowiedziach wszyscy wskazali, że dane wykorzystywane są do 
sporządzania różnego typu sprawozdań, czego się spodziewaliśmy, 3 osoby wykorzy-
stują je do przeprowadzania zmian organizacyjnych, a po 2 do oceny pracowników 
i planowania zadań wykonywanych w oddziale. Nikt nie opiera się na tych danych 
przy wnioskach o awans oraz premię kwartalną. Przy założeniu panel miał ułatwić gro-
madzenie i tworzenie statystyk rocznych oddziałów i na potrzeby arkusza GUS- K03. 
Zestawienie uzyskanych odpowiedzi w tym obszarze ilustruje Wykr. 3.

Gromadzone w ten sposób dane mają przede wszystkim zastosowanie do sporzą-
dzania statystyki rocznej, bowiem pięciu kierowników wykorzystuje je w znacznym 
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Wykr. 2. Możliwości zastosowania Panelu statystycznego 
w opiniach kierowników BG GUMed

Wykr. 3. Wykorzystanie danych z Panelu do sporządzania statystyk 
i do wypełniania arkuszy GUS
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i dużym stopniu, a tylko dwóch w niewielkim. Natomiast w przypadku sprawozdań 
GUS jego zastosowanie jest mniejsze, bowiem dwóch kierowników nie posługuje się 
nim wcale, trzech w niewielkim, a tylko dwóch w stopniu znacznym. Interpretując te 
wyniki należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż stopień wykorzystania Panelu zależy 
od specyfiki oddziału, a także przyjętej zasady niedublowania gromadzonych danych, 
które pochodzą z innych źródeł.

W uwagach zgłoszonych do tego pytania postulowano, aby nazwy czynności wska-
zywanych w Panelu odpowiadały terminologii stosowanej w arkuszu GUS. Częściowo 
ma to zastosowanie, na co zwróciła uwagę jedna z ankietowanych osób: „Zebrane dane 
są wykorzystywane do statystyki GUS - owskiej, czynności w panelu są tak samo na-
zwane jak są określone w arkuszach GUS”.

Zastosowanie Panelu miało także zminimalizować ilość sporządzanych innych 
zestawień statystycznych w oddziałach. Czy się to udało i w jakim stopniu ilustruje 
Wykr. 4.

Wykr. 4. Wpływ zastosowania Panelu na zmniejszenie ilości sporządzanych
 innych zestawień statystycznych
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Zjawisko to ma miejsce, bowiem dwóch kierowników wskazało, iż takie ogranicze-
nie wystąpiło i to w znacznym stopniu, a 4, iż w stopniu niewielkim, co sumarycznie 
przekłada się na oszczędność czasu i daje szanse na lepsze jego wykorzystanie.

W kolejnym pytaniu interesowało nas, czy w ogólnym bilansie Panel ułatwił prace 
związane z prowadzeniem statystyki? W opiniach kierowników narzędzie to nie polepszy-
ło znacząco prac związanych z realizacją tych zadań. Tylko 1 osoba udzieliła odpowiedzi 
„tak, bardzo”, 5 osób wybrało opcję ”trochę”, a 1 osoba nie dostrzega żadnej zmiany, co 
przedstawia Wykr. 5.

Chcieliśmy również dowiedzieć się, czy wprowadzenie Panelu statystycznego zmniej-
szyło czas przeznaczony na prowadzenie statystyki w oddziale? 

W opinii 2 osób czas ten uległ skróceniu, 3 osoby uważają, że nic się nie zmieniło, 2 
osoby twierdzą, że z ich punktu widzenia wprowadzone rozwiązanie jest jednak bardziej 
czasochłonne. 

Wykr. 5. Czy wprowadzenie Panelu  statystycznego ułatwiło prace 
związane z prowadzeniem statystyki?



154 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Wykr. 6. Wykorzystanie informacji z Panelu przez kierowników 
do oceny pracowników 

Odpowiedzi udzielone na kolejne pytanie, dotyczące wykorzystania danych wpisanych 
przez pracowników do Panelu, do oceny poszczególnych osób korelują z tymi, które zo-
stały udzielone na pytanie o zakres wykorzystania tego narzędzia w codziennej praktyce 
(Wykr. 6). 

Wykorzystanie jest ograniczone, bowiem 4 kierowników zadeklarowało, iż posiłkuje 
się nimi w niewielkim stopniu, a 3 nie wykorzystuje ich wcale do tego celu.

Pomimo, iż ankietowani deklarowali wykorzystanie treści zawartych w Panelu do po-
działu obowiązków w oddziale, zmian organizacyjnych oraz planowania zadań odpowia-
dając na pyt. 1 ankiety, to wskazania uzyskane przy pyt. 8 o stosowanie tego narzędzia do 
szeroko rozumianej ewaluacji zadań świadczą, iż ma to miejsce w niewielkim stopniu, tak 
bowiem wypowiedziało się 6 osób. 

Podsumowanie

Z naszych dotychczasowych pięcioletnich doświadczeń związanych z funkcjono-
waniem Panelu statystycznego wynika, że:

inicjatywa przygotowania i wdrożenia Panelu okazała się potrzebna• 
umożliwia sprawniejsze gromadzenie i przechowywanie danych w Bibliotece • 
GUMed
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dane są wykorzystywane do przygotowywania zestawień statystycznych oraz • 
wprowadzania zmian organizacyjnych przez kierowników oddziałów
ułatwia nadzór nad realizacją zleconych zadań• 
umożliwia obserwowanie tendencji• 
pokazuje, jak wiele czynności składa się na naszą pracę • 
każdy pracownik jest zaangażowany w tworzenie statystyki• 
możliwości Panelu nie są w pełni wykorzystywane (sumatory i szablony)• 
ograniczona możliwość sporządzania zestawień• 
brak możliwości zachowania wygenerowanych statystyk bezpośrednio w Pa-• 
nelu
brak nawyków wśród kierowników do refleksyjnego przyglądania się otrzyma-• 
nym informacjom
brak wyznaczonej osoby merytorycznie odpowiedzialnej za funkcjonowanie • 
Panelu 
zakończenie współpracy z informatykiem – autorem oprogramowania, co utrud-• 
nia jego modyfikacje
brak akceptacji wśród niektórych pracowników – traktowanie jako dodatkowy • 
obowiązek i obciążenie.

Na potwierdzenie niektórych z powyższych wniosków przytaczamy wybrane opi-
nie kierowników na temat Panelu statystycznego:

„Panel w nowej wersji sprawdza się przy tych zadaniach oddziału, w których za-
angażowanych jest kilka osób. Wśród tych czynności jest np.: sprawdzanie i tworzenie 
list dubletów, porządkowanie zwrotów z klinik i zakładów, tworzenie opisów bibliogra-
ficznych.”

„Ograniczona możliwość sporządzania zestawień(…). Nie ma możliwości porów-
nania pracy np. dwóch osób w wybranym okresie czasowym.”

„Powinien być stale lub przynajmniej raz na jakiś czas modyfikowany, aktualizowa-
ny i dopasowywany do aktualnych potrzeb Biblioteki.”

„Wersja panelu po melioracji rejestruje tylko te czynności, których nie liczą inne 
programy np. Virtua i w związku z tym jest łatwiejszy do obsługi.” 

„Przydatny jest do obserwowania trendów i prowadzenia analiz.”
Założenia inicjatywy powstania Panelu Statystycznego w celu gromadzenia danych 

statystycznych w Bibliotece Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w myśl zasady, iż 
„potrzeba nadaje sens działaniu” w dużym zakresie zostały osiągnięte.

Jednocześnie nasuwają się wnioski, że wykorzystanie programu nie powinno sku-
piać się tylko na przygotowywaniu prostych analiz statystycznych, lecz także na gene-
rowaniu zestawień umożliwiających obserwowanie tendencji i wyciąganie wniosków, 
które spowodują wprowadzanie efektywniejszych zmian w funkcjonowaniu biblioteki. 
W tym celu niezbędne jest bardzo przemyślane określenie czynności w ramach oddzia-
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łów, pokrywające się z danymi potrzebnymi do poszczególnych sprawozdań (GUS, dla 
władz uczelni) oraz przydatnymi w procesie zarządzania biblioteką na rożnych szcze-
blach (dyrekcja, kierownicy oddziałów).

Ponadto wskazane byłoby wyznaczenie osoby do merytorycznej koordynacji funk-
cjonowania panelu w celu rozwijania i dostosowywania programu do zmieniających 
się potrzeb przy współpracy z informatykami i kierownikami oddziałów.
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