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Przyszłość „Biblioteki w Szkole”
Jakie są nasze biblioteki i jak dbają o nie dyrektorzy? Jakie są najważniejsze problemy 

nauczycieli bibliotekarzy? Jak czytelnicy oceniają miesięcznik i jaką widzą dla niego 
przyszłość? O te i wiele innych kwestii zapytaliśmy w maju w III ankiecie czytelników 

„Biblioteki w Szkole”. Wzięło w niej udział aż 1020 osób.

NASZE BIBLIOTEKI

W bibliotekach naszych czytelni-
ków najczęściej pracuje jedna oso-
ba (56%) lub dwie osoby (38%). 
Są otwarte przeważnie od 21 do 
30 godzin w tygodniu (49%) lub 
ponad 31 godzin (33%). Posiada-
ją 2-3 komputery (33%) lub 4-5 
komputerów (30%) dostępnych 
dla uczniów. W 13% bibliotek nie 
ma komputera. Sprzęt pochodzi 
z reguły z lat 2006-10 (41%), 2011-
-15 (23%) i 2000-05 (21%). Tylko 
24% bibliotek ma swojego patrona.

NASZE PROBLEMY

Nieźle wypadła ocena dbałości 
dyrektora o bibliotekę (4,2 / 6). 
Za najważniejsze problemy biblio-
tek uznano: 
 ɨ brak pieniędzy na książki i inne 
zakupy (54%), 

 ɨ zbyt dużo obowiązków związa-
nych z darmowymi podręczni-
kami (49%), 

 ɨ bezpłatne zastępstwa (40%),
 ɨ warunki lokalowo-sprzętowe 
(23%).

daje na lektury. Najczęściej wy-
bieranymi dostawcami książek są: 
Księgarnia Tuliszków (45%), Bo-
nito.pl (26%), lokalne księgarnie 
(25%) i TaniaKsiazka.pl (23%).

OCENY I WNIOSKI 

Ocena wartości merytorycznej 
miesięcznika wyniosła 5,5 / 6, 
a ocena jego przydatności w pra-
cy (co jest dla nas najważniejsze): 
5,4 / 6. Jednocześnie aż 70% an-
kietowanych uznało, że poziom 
miesięcznika wraz z biegiem lat 
wzrósł. 27% osób nie zauważyło 
w tej kwestii zmian, a tylko 1% 
osób stwierdziło, że poziom spadł. 

Cieszy nas udział czytelników 
w organizowanych przez nas 
akcjach. 73% ankietowanych 
uczestniczyło w akcji „Jak nie 
czytam, jak czytam”, 55% w ak-
cji „STOP likwidacji bibliotek”, 
a 54% w „Ogólnopolskich Wy-
borach Książek”.

NASZE ZAKUPY

Aż 85% szkół uczestniczyło lub 
uczestniczy w NPRCz. Poza tym 
40% bibliotek wydaje rocznie na 
książki od 0 do 500 zł, 26% od 
501 do 1000 zł, 20% od 1001 
do 2000 zł, a 11% od 2001 do 
5000 zł. 67% szkół najwięcej wy-

Powstający serwis „Biblioteki w Szkole” opiszemy 
szerzej w kolejnych numerach, warto jednak 
wspomnieć, że poza aktualnymi wydaniami 

znajdą się tam tysiące artykułów z 29-letniego 
archiwum miesięcznika oraz wiele przełomowych 

narzędzi dla nauczycieli bibliotekarzy.
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Bardzo dziękujemy za czas po-
święcony na wypełnienie ankie-
ty, pomysły, pochlebne oceny 
i komentarze oraz krytyczne 
uwagi. Obiecujemy, że dopełni-
my starań, by zwrócić wysiłek 
w postaci realizacji przesłanych 
postulatów. Część wprowadzili-
śmy już w życie.

1 Najczęściej wskazywanym 
problemem była terminowość 
otrzymywania prenumeraty. 
Przyspieszymy termin odda-
wania numerów do druku i bę-
dziemy publikować materiały 
z większym wyprzedzeniem. 
Jednak trudno nam zagwaran-
tować otrzymywanie czasopism 
w konkretnym terminie, po-
nieważ zależy to w dużej mierze 
od kolporterów i od poczty, na 
których nie mamy wpływu.

2 Przewijał się pomysł rozszerze-
nia przeglądu książek. Dlate-
go w nowym serwisie interne-
towym miesięcznika dostępna 
będzie baza książek stworzona 
pod kątem bibliotek – z precy-
zyjnymi kategoriami, słowami 
kluczowymi i komentarzami.

3 Niezależnie od odpowiedzi na 
pytanie o oczekiwany prezent 
do prenumeraty, postanowili-
śmy dodać… wszystkie z nich: 
rabat, torbę czytelniczki oraz 
archiwum wszystkich artyku-
łów z 29 lat. Przypominamy, 
że prezenty są dostępne tylko 
u wydawcy i tylko z prenume-
ratą roczną.

4 Wiele osób postulowało publi-
kację wizerunków i informacji 
o współczesnych pisarzach. 
Do listopadowego i grudnio-
wego numeru dodaliśmy już 
plakaty poświęcone Oldze To-
karczuk. W przyszłym roku 
będziemy publikować więcej 
plakatów tego typu.

5 W uwagach pojawiał się po-
mysł pomocy w komputeryza-
cji biblioteki. W tym numerze 
publikujemy dodatek na ten 
temat.

wych, a ci z podstawówek, że 
zbyt wiele uwagi poświęcamy 
starszym uczniom. Staramy 
się, by materiałów dla szkół 
średnich było coraz więcej (już 
obecnie jest ich więcej niż kil-
ka lat temu), choć nie ukrywa-
my, że znacznie trudniej jest je 
nam pozyskać. Będziemy tego 
pilnować.

12 Bardzo pochlebne opinie zebra-
ły dodatki tematyczne. Najbar-
dziej spodobał się ten o NPRC 
(47% głosów) i o biblioterapii 
(40%). Dlatego już zaplanowa-
liśmy dodatki na 2020 r.

PRZYSZŁOŚĆ „BIBLIOTEKI 
W SZKOLE”

Od wielu lat pytamy czytelni-
ków o preferencje, m.in. o to, 
czy wolą nas czytać na papierze, 
czy „w chmurze”. Z wersji online 
chce korzystać 19% czytelników, 
47% dopuszcza taką możliwość 
w przyszłości, a 33% woli wersję 
papierową. Dlatego zdecydowa-
liśmy się pozostawić czytelni-
kom wybór i od przyszłego roku 
publikować czasopismo w trady-
cyjnej formie oraz w wersji onli-
ne. Powstający serwis „Biblioteki 
w Szkole” opiszemy szerzej w ko-
lejnych numerach, warto jednak 
wspomnieć, że poza aktualnymi 
wydaniami znajdą się tam tysią-
ce artykułów z 29-letniego ar-
chiwum miesięcznika oraz wiele 
przełomowych narzędzi. Dostęp 
do serwisu zostanie rozesłany na 
początku roku posiadaczom pre-
numeraty rocznej zamówionej 
bezpośrednio u wydawcy. 

Jeżeli kiedykolwiek mogliśmy 
być pewni, że warto nam zaufać po 
raz kolejny, to z pewnością w tym 
roku są ku temu dobre powody.

6 Najbardziej oczekiwanymi ma-
teriałami są praktyczne porady 
(61%), scenariusze konkursów 
(48%) i porady prawne (37%). 
W związku z tym będziemy 
pilnować dużej liczby porad 
warsztatowych i zwiększymy 
liczbę scenariuszy konkursów. 

7 Większość prenumeratorów 
uznało, że cena miesięcznika 
jest „w sam raz” (59%) lub ko-
rzystna (25%), a 16%, że zbyt 
wysoka. Dbamy o to, by „Bi-
blioteka w Szkole” pozostała 
najtańszym miesięcznikiem dy-
daktycznym o takiej objętości. 
Dlatego podnosimy ceny mini-
malnie, pomimo tegorocznego 
wzrostu podatku VAT na cza-
sopisma, prawie dwukrotnego 
wzrostu cen znaczka poczto-
wego i wzrostu kosztów druku. 
Oferujemy także dodatkowy 
rabat dla prenumeratorów pry-
watnych, by umożliwić prenu-
meratę osobom, które nie mają 
jej w szkole (aż kilkanaście pro-
cent czytelników).

8 Wysoko (5,3 / 6) zostały 
ocenione plakaty, które były 
także najbardziej pożądanym 
gratisem (79% wskazań). Po-
jawiły się jednak uwagi, że są 
zbyt monotonne. Już w ostat-
nim półroczu zróżnicowali-
śmy ich autorów i grupę wie-
kową odbiorców. 

9 Bardzo ciekawym pomysłem, 
który przewijał się w uwagach, 
jest kwestia bibliotek za grani-
cą – ich rozwiązań prawnych 
i standardów pracy. Przeanali-
zujemy to.

10 Dziękujemy także za pomysł 
dotyczący ułatwienia pobiera-
nia materiałów o książkach od 
wydawców. Taka możliwość 
pojawi się w nowym serwi-
sie. Zrealizujemy tam także 
postulat zebrania w jednym 
miejscu wartościowych narzę-
dzi TIK.

11 Nauczyciele ze szkół średnich 
wskazywali, że jest zbyt dużo 
treści dla szkół podstawo-
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