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Prezentowany raport został opracowany na podstawie 
badania ankietowego, skierowanego do wszystkich 
bibliotek wojewódzkich, które koordynowały zbieranie 
danych z bibliotek terenowych i opracowały dane 
zbiorcze.

Jest kontynuacją raportów opracowywanych przez 
Komisję Automatyzacji ZG SBP od 2000 roku i 
prezentowanych na poprzednich konferencjach z tego 
cyklu.

Wyniki tych badań są opublikowane w materiałach 
konferencyjnych i na portalu SBP, a także na łamach 
Bibliotekarza i Poradnika Bibliotekarza
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Ankieta, tak jak w poprzednich latach, zawierała 8 grup 
pytań, które dotyczyły:

 stanu komputeryzacji WBP,

 stanu komputeryzacji bibliotek publicznych w 
województwie,

 użytkowanych programów bibliotecznych,

 komputeryzacji czynności bibliotecznych,

 digitalizacji,

 finansowania komputeryzacji,

 pomocy w komputeryzacji świadczonej przez WBP na 
rzecz bibliotek niższego stopnia,

 przeszkód w komputeryzacji.
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Poprzez powtarzalność badania, uzyskano dane pozwalające na 
ocenę skali postępu procesów wdrażania nowych technologii w 
bibliotekach publicznych w ostatnim dziesięcioleciu.

Analiza odpowiedzi udzielanych w poprzednich ankietach 
skłoniła nas do dokładniejszego określenia niektórych pytań, 
m.in. wprowadzono w pytaniach dotyczących bibliotek 
wojewódzkich i powiatowych ograniczenie do danych 
dotyczących tylko tych placówek, które faktycznie pełnią zadania 
wojewódzkie i powiatowe określone w ustawie o bibliotekach 
(bez filii). Dodano też kilka pytań.

Na podstawie danych uzyskanych z badania na dzień 30 
czerwca 2010 r. w Polsce było 8310 placówek bibliotecznych. 
Zmiany w liczbie placówek uczestniczących w komputeryzacji 
przedstawia poniższe zestawienie:
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2000 2002 2004 2006 2008 2010

Liczba bibliotek 

publicznych i ich filii
8946 8858 8663 8509 8429 8310

W tym 

skomputeryzowanych i 

komputeryzujących się

831 1336 2223 3063 4043 5142

Procent 

skomputeryzowanych i 

komputeryzujących się

9,3% 15,08% 25,66% 36% 48% 62%

W tym 

skomputeryzowanych w 

100%

- - 294 380 679 1074

Procent 

skomputeryzowanych w 

100%

3,39% 4,47% 8 % 13%

5



W ankiecie zdefiniowano biblioteki „skomputeryzowane w 100%” jako 

takie placówki, które mają skomputeryzowane wszystkie procesy 

biblioteczne (takie jak gromadzenie i ewidencja, opracowanie, 

udostępnianie) przy pomocy jednego systemu bibliotecznego. 
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Natomiast od początku prowadzenia tych badań nie podajemy definicji bibliotek „w trakcie

komputeryzacji” wychodząc z założenia, że jedynie bibliotekarze i instruktorzy są w stanie

ocenić stopień zaangażowania biblioteki we wdrażanie nowych technologii.

Z udzielanych odpowiedzi i rozmów telefonicznych z respondentami wynika jednak, że w

niektórych przypadkach kierowano się definicją przyjętą przez Ministerstwo Kultury i

Dziedzictwa Narodowego w analizach corocznie kierowanych do bibliotek wojewódzkich, z

której wynika, że biblioteka „w trakcie komputeryzacji” to taka, która ma co najmniej 1

komputer i program biblioteczny. Jest to jednak definicja dalece niedoskonała, która nie

uwzględnia całego szeregu uwarunkowań organizacyjnych i finansowych bibliotek.

Na przykład sytuacji, w której biblioteka główna opracowuje zbiory filii i tworzy ich katalogi ze

względu na centralizację opracowania w ramach jednej instytucji i (tymczasowy) brak środków

na zakup programu bibliotecznego lub jego licencji dla jednostek podległych.

Definicja ta nie uwzględnia też informatyzacji, jakże ważnego, procesu informacyjnego w

bibliotekach, realizowanej dzięki dostępowi do Internetu.

Sporadyczne stosowanie ministerialnej definicji przez biblioteki wojewódzkie przy wypełnianiu

ankiety wpływa, niestety, na obraz komputeryzacji w niektórych województwach negatywnie, o

czym świadczą prezentowane poniżej wykresy. 7
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Prezentowany wykres wyraźnie wskazuje na ogromne dysproporcje pomiędzy 
województwami.
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W dwóch województwach (lubelskie i kujawsko-pomorskie) nastąpił spadek liczby komputeryzowanych 
bibliotek. Prawdopodobnie wynika to ze zmiany interpretacji określenia „biblioteka komputeryzująca 
się”, ale uzyskałam też dodatkową informację z województwa lubelskiego, że „zestarzały się” już pierwsze 
komputery dostarczone bibliotekom w ramach projektu Ikonka i nie ma środków na ich wymianę.



Internet w bibliotekach

2002 2004 2006 2008 2010

Liczba bibliotek posiadających 

dostęp do Internetu

679 1994 3308 4618 6269

Procent bibliotek posiadających 

dostęp do Internetu

7,7% 23% 38,88% 55% 75%

Liczba bibliotek 

udostępniających Internet 

czytelnikom

356 1556 3049 4170 5758

Procent bibliotek 

udostępniających Internet 

czytelnikom

4% 18% 35,83% 49,5% 69%

Liczba bibliotek posiadających 

stronę internetową

188 235 437 763 1015

Procent bibliotek posiadających 

stronę internetową

2,1% 3% 5,14% 9% 12%
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Badanie ankietowe: 2006 2008 2010

ogółem
na 1 

bibliotekę
ogółem

na 1 

bibliotekę
ogółem

na 1 

bibliotekę

Komputery dostępne dla 

czytelników
9297 1,09 13479 1,6 17433 2,1

Komputery zainstalowane w 

ciągu ostatnich dwóch i pół roku 

przed badaniem

8286 0,97 6477 0,77 9741 1,17

Komputery do zainstalowania w 

następnych 3 latach
11545 1,44 12189 1,5 10941 1,47
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W okresach pomiędzy badaniami liczba komputerów dostępnych dla

czytelników zwiększała się o ok. 4 tysiące (w ciągu 2 lat).

We wszystkich dotychczasowych badaniach odpowiedź na pytanie

dotyczące liczby komputerów, które należy zainstalować w ciągu

najbliższych 3 lat jest niepełna, ponieważ nie wszystkie województwa

udzielały odpowiedzi. Dane uzyskane w roku bieżącym nie zawierają

informacji z województwa dolnośląskiego i południowo-wschodniej części

województwa kujawsko-pomorskiego.



BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIE (WBP)

Biblioteki wojewódzkie to grupa bardzo trudna do badania. Z osiemnastu bibliotek 

wojewódzkich 11 ma status biblioteki naukowej, 7 ma filie (od 15 do 35) na terenie miasta 

i pełni zadania biblioteki miejskiej, 9 pełni dodatkowo zadania bibliotek powiatowych, są 

to WBP w Białymstoku, Gorzowie Wlkp.(dołączyła do grona tych bibliotek w okresie od 

ostatniego badania) Kielcach, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, 

Zielonej Górze. Cechą wspólną jest wypełnianie zadań biblioteki wojewódzkiej, 

określonych w ustawie o bibliotekach. Do tych zadań m.in. należy opieka instrukcyjno-

metodyczna nad bibliotekami w terenie, w tym opieka metodyczna związana z 

komputeryzacją bibliotek. Wszystkie biblioteki wojewódzkie komputeryzują swoją 

działalność. 
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W każdym badaniu pytamy WBP o planowaną docelową liczbę 
komputerów, która pośrednio wskazuje jak zmieniają się potrzeby i cele 
bibliotek.



Liczba planowanego docelowo sprzętu komputerowego wzrosła w 9 WBP w stosunku do 
planów deklarowanych w poprzednim badaniu, od 32 do 100 komputerów. Dwie WBP 
(Białystok, Warszawa) nie zmieniły liczby planowanego docelowo sprzętu, a cztery WBP  
zmniejszyły tą liczbę – Bydgoszcz (100), Gorzów (5), Szczecin (40) i Zielona Góra (60). Z 
powodu braku danych z badania w roku 2008 lub 2010 w trzech przypadkach (Toruń, 
Olsztyn, Poznań) nie można dokonać porównania.

Plan z 2008 r. dotyczący liczby posiadanych docelowo komputerów osiągnęło, a nawet 
przekroczyło 9 WBP w następujących miastach: Gdańsk (↑29), Gorzów (↑ 5), Katowice (↑

39), Kielce (↑ 35), Lublin (↑ 32), Łódź (↑12), Opole (↑ 29), Rzeszów (↑ 33), Wrocław (↑

26), średnio o 27 jednostek.

Trzy WBP posiadają 100% aktualnie planowanego wyposażenia (Katowice, Lublin, 
Zielona Góra), cztery WBP mają 98%-97% (Warszawa, Gorzów Wlkp., Szczecin, Kielce,), 
sześć WBP ma 93%-88% (Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Olsztyn, Gdańsk, Rzeszów), WBP 
we Wrocławiu ma 81% planowanego wyposażenia, WBP w Krakowie 71%, a WBP w Opolu 
65%. 

Stan „nasycenia” sprzętem komputerowym wynosi 90%, a w poprzednim badaniu 82%.
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Dwie WBP (Bydgoszcz, Zielona Góra) nie kupiły ani jednego komputera w 
okresie od 2008 roku do 30 czerwca 2010 r. Trzy WBP (Gorzów Wlkp., 
Katowice i Szczecin) mają od 4% do 9% nowego sprzętu, pięć WBP (Warszawa, 
Toruń, Olsztyn, Wrocław, Białystok) ma od 13% do 30% nowego sprzętu, sześć 
WBP (Kraków, Poznań, Kielce, Lublin, Łódź i Rzeszów) ma od 37% do 51% 
nowych komputerów, a WBP w Opolu aż 65% nowego wyposażenia 
komputerowego.

Średnio komputery zakupione do końca 2004 roku (czyli co najmniej 6-cio 
letnie) stanowią 28% ogółu komputerów posiadanych przez WBP. Komputery 
kupione w latach 2005-2007 stanowią blisko połowę (47%) posiadanego przez 
WBP sprzętu, a komputery „nowe” 25%. Aktualnie w WBP nie ma już tak 
drastycznych sytuacji jak w poprzednim badaniu, gdzie biblioteki posiadały 
nawet 93% 6-letniego sprzętu, ale 6 WBP (Zielona Góra, Wrocław, Szczecin, 
Łódź, Olsztyn, Warszawa) ma w dalszym ciągu od 43% do 54% „wiekowego” 
sprzętu.
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Wszystkie biblioteki wojewódzkie udostępniają Internet czytelnikom, 

większość z nich (16) nie pobiera opłat . Jest to duża zmiana w stosunku do 

roku 2008, wówczas ta usługa była bezpłatna w 11 WBP. Aktualnie opłaty 

pobierają jedynie WBP w Katowicach (4 zł za godzinę) oraz WBP w Opolu -

dopiero od drugiej godziny korzystania z Internetu, pierwsza jest bezpłatna.

Dostęp bezprzewodowy do Internetu dla czytelników z  własnymi laptopami 

jest w 11 WBP na 16, które udzieliły odpowiedzi na to dodatkowe pytanie.

Liczbę stanowisk przeznaczonych dla czytelników do korzystania z Internetu w 

poszczególnych bibliotekach wojewódzkich prezentuje tabela.
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2002 2004 2006 2008 2010

Białystok 1 9 13 10 54

Bydgoszcz 9 2 2 40 44

Gdańsk 30 46 75 158 92

Gorzów Wlkp. 0 2 31 48 52

Katowice 6 5 6 6 4

Kielce 1 6 16 38 40

Kraków 17 26 41 28 93

Lublin 0 2 2 34 40

Łódź 12 16 16 19 16

Olsztyn 30 28 34 59 43

Opole 0 2 12 23 32

Poznań 1 2 14 15 4

Rzeszów 8 11 22 35 51

Szczecin 6 3 22 50 26

Toruń 8 10 9 25 49

Warszawa 3 8 10 14 14

Wrocław 3 8 11 33 47

Zielona Góra 1 11 24 37 35
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Programy biblioteczne w WBP
Biblioteki wojewódzkie używają wielu programów bibliotecznych, 

których zestawienie prezentuje następna tabela. Nastąpiła też pewna 

stabilizacja w użytkowaniu oprogramowania bibliotecznego – 11 WBP 

nie wprowadziło zmian w użytkowanych programach, 2 WBP 

wzbogaciły się o nowe programy biblioteczne – Gorzów Wlkp. (Prolib) i 

Olsztyn (Mak+), w 2 WBP nastąpiły jedynie zmiany wersji 

oprogramowania (Katowice, Poznań), WBP w Krakowie zarówno nabyła 

nowe oprogramowanie (Sowa) jak i zmieniła wersję stosowanego dotąd 

oprogramowania (Prolib M21), WBP w Zielonej Górze zrezygnowała z 

Sowy.
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Miasto - siedziba WBP 2004 2006 2008 2010

Białystok MAK MAK MAK MAK

Bydgoszcz Sowa-Zeter Sowa Prolib, MAK Prolib, MAK

Gdańsk
Libra DOS, Libra 2000, 

Patron, Patron2
Patron2 Patron 3 Patron 3

Gorzów Sowa, Sowa2 Sowa Sowa, Sowa 2 Sowa, Sowa 2, Prolib

Katowice Prolib, Sowa, Promax Prolib, Promax Prolib, Promax Prolib M21, Promax

Kielce MAK MAK, MAK WWW
MAK, FIDKAR, WEBMAK, 

MAK WWW
MAK, FIDKAR, WEBMAK, 

MAK WWW

Kraków
Prolib, Promax, MAK, 

MAK WWW, ISIS
Prolib, MAK Prolib, MAK Prolib M21, MAK, Sowa

Lublin Virtua Virtua, MAK Virtua, MAK Virtua, MAK

Łódź
Horizon, MAK,

Sowa TCP
Horizon, MAK, 

Sowa TCP, Virtua
Horizon, MAK, 

Sowa TCP
Horizon, MAK, 

Sowa

Olsztyn MAK, ISIS MAK, ISIS MAK, ISIS MAK, ISIS, MAK+

Opole Sowa Sowa, Sowa 2 Sowa, Sowa 2 Sowa, Sowa 2

Poznań Sowa, Sowa 2, Sowa, Sowa 2 Sowa, Sowa 2 Sowa TCP, Sowa 2 TCP

Rzeszów Sowa, Sowa 2, MAK Sowa, Sowa 2 Sowa 2 Sowa 2

Szczecin Aleph Aleph Aleph Aleph

Toruń MAK MAK Prolib, MAK Prolib, MAK

Warszawa Aleph, MAK
Aleph, MAK, 

Virtua (klient)
Aleph, MAK, 

Virtua (klient)
Aleph, MAK, 

Virtua (klient)

Wrocław MAK Aleph, MAK Aleph Aleph

Zielona Góra Prolib Prolib Prolib, Sowa Prolib
20



Komputeryzacja procesów bibliotecznych w WBP

Liczba WBP

2004

Liczba WBP

2006

Liczba WBP 

2008

Liczba 

WBP 

2010

Tworzenie baz katalogowych 18 18 18 18

Tworzenie baz bibliograficznych
18 18 17 18

Przejmowanie danych z baz Biblioteki Narodowej 16 18 16 18

Przejmowanie danych z katalogu NUKAT 7 6 11 12

Stosowanie formatu MARC 21 8 11 15 18

Kontrola kartotekami wzorcowymi 14 14 17 17

Współtworzenie baz o zasięgu lokalnym 8 8 11 12

Współtworzenie baz o zasięgu krajowym 3 9 8 11

Współtworzenie baz o zasięgu 

międzynarodowym
0 1 1 7

Udostępnianie własnych baz katalogowych w 

Internecie
15 16 18 18

Udostępnianie czytelnikom baz innych bibliotek i 

instytucji
13 15 12 16

Udostępnianie zbiorów, w tym zamawianie 

zbiorów na odległość 
18 18 18, 12 18, 14

Komunikatory w działalności informacyjnej (Gadu Gadu, Skype i inne) 4
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Warto również zauważyć, że kartoteki wzorcowe 
wymieniane przez biblioteki wojewódzkie to przede 
wszystkim Słownik JHP Biblioteki Narodowej, który 
wymieniło 13 WBP (o 1 więcej niż w 2008 r.) oraz 
CKHW NUKAT wymieniona przez 6 WBP (o 1 mniej 
niż w 2008 r.). Ponadto 3 biblioteki wymieniły własne 
kartoteki wzorcowe, 1 schemat bibliografii regionalnej, 
5 ogólnie korzystanie z kartotek haseł wzorcowych 
formalnych i przedmiotowych.
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 W ramach współpracy przy tworzeniu baz danych o zasięgu lokalnym WBP wymieniły:

- katalog bibliotek Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego, 

- kartotekę REGION (dolnośląskie),
- bazy zintegrowane w FIDKARZE MAŁOPOLSKIM,
- bazę przeglądów nowości (mazowieckie),
- bibliografię regionalną (województwa mazowieckiego, podkarpackiego, kujawsko-
pomorskiego, Pomorza Gdańskiego, Warmii i Mazur),

- Multiopac Pomorza,
- Słownik Pisarzy Wybrzeża,
- Pomorską Sieć Informacji Regionalnej,
- Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową,
- Rozproszony Katalog Bibliotek RoK@bi (zachodniopomorskie),
- Kujawsko-Pomorski Katalog Bibliotek Samorządowych.

 W ramach współpracy przy tworzeniu baz o zasięgu krajowym WBP wymieniały:

- NUKAT (3 WBP),

- kartotekę JHP BN (1 WBP),
- bazę zawartości prasy BN  (4 WBP)
- katalog książek zagranicznych w bibliotekach polskich BN (1 WBP).
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 W ramach współpracy przy tworzeniu baz o zasięgu 
międzynarodowym przykład podała tylko WBP w Łodzi – baza 
DISMARC (Discovering Music Archives).

 Jako przykłady baz innych bibliotek i instytucji 
udostępnianych w WBP podano:

- bazy BN (8), NUKAT (3), KaRo (2), inne bezpłatne, 
dostępne w Internecie (3),

- systemy informacji prawnej LEX (6), Legalis (1), Infor (1),

- katalogi bibliotek samorządowych, które nie mają 
możliwości technicznych i finansowych prezentowania 
swoich baz (2),

- EBSCO (5), GALE (1), 

- archiwum Rzeczpospolitej (1),

- bibliografie narodowe i dziedzinowe (1).
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Biblioteki powiatowe PBP

 W strukturze administracyjnej Polski jest 379 powiatów, w tym 65 powiatów 

grodzkich. 

 Dotychczas utworzono 284 biblioteki powiatowe lub powierzono innym 

bibliotekom pełnienie zadań biblioteki powiatowej. W dwóch powiatach 

grodzkich (Kraków i Łódź) jest więcej niż 1 biblioteka powiatowa, to oznacza, 

że w 74 % powiatów działają biblioteki powiatowe. 

 W ciągu ostatnich dwóch lat w województwach dolnośląskim i 

świętokrzyskim ubyło po 1 bibliotece powiatowej, a w województwach: 

kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, 

podkarpackim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim 

przybyło od 1 do 4 PBP, ogółem 14. 
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2000 2002 2004 2006 2008 2010

Liczba bibliotek powiatowych i 

pełniących zadania
104 198 256 251 272 284

Liczba bibliotek 

skomputeryzowanych i w trakcie 

komputeryzacji

71 (68%) 178 (90%) 245 (96%) 246 (98%) 269 (99%) 278 (98%)

W tym liczba bibliotek 

powiatowych 

skomputeryzowanych w100%

62 (24%) 74 (29%) 99 (36%) 117 (41%)

Liczba bibliotek powiatowych z 

dostępem do Internetu
46 (44%) 135 (68%) 239 (93%) 251 (100%) 271 (100%) 284 (100%)

Liczba bibliotek 

udostępniających Internet 

czytelnikom

21 (20%) 128 (65%) 190 (74%) 241 (96%) 264 (97%) 278 (98%)

Liczba bibliotek 

udostępniających 

bezprzewodowy Internet 

czytelnikom

96 (35%) 149 (52%)

Liczba bibliotek pobierających 

opłaty od czytelników za 

korzystanie z Internetu

15 (71%) 59 (46%) 87 (46%) 76 (32%) 77 (28%) 55 (19%)

Liczba bibliotek posiadających 

własne strony internetowe
15 (14%) 50 (25%) 111 (43%) 154 (61%) 207 (76%) 243 (86%)
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Komputeryzacja procesów bibliotecznych w PBP

Liczba PBP

2004

Liczba PBP

2006

Liczba PBP

2008

Liczba PBP

2010

Tworzenie baz katalogowych 217 219 295 255

Tworzenie baz bibliograficznych 104 132 175 184

Przejmowanie danych z baz Biblioteki 

Narodowej
144 152 257 232

Przejmowanie danych z katalogu NUKAT 10 34 111 109

Stosowanie formatu MARC 21 54 104 163 180

Kontrola kartotekami wzorcowymi 87 125 171 166

Współtworzenie baz o zasięgu lokalnym 45 65 111 103

Współtworzenie baz o zasięgu krajowym 2 3 9 14

Współtworzenie baz o zasięgu 

międzynarodowym
0 0 2 2

Udostępnianie własnych baz katalogowych w 

Internecie
51 96 203 181

Udostępnianie zbiorów, w tym zamawianie 

zbiorów na odległość 
95 128 178, 73 142, 85

Komunikatory w działalności informacyjnej PBP 74
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Jako przykłady baz tworzonych we współpracy z innymi 

bibliotekami PBP podawały: centralny katalog wojewódzki, 

centralny katalog powiatowy, centralny katalog miasta, 

wirtualny katalog miasta, bazy czasopism, bibliografię 

regionalną, bibliografię powiatu, bazy bibliotek 

użytkujących ten sam system biblioteczny, kartotekę 

informacji regionalnej, kartotekę zagadnieniową, 

faktograficzną i pełnotekstową, Rok@bi, DZB, MSIB, KaRo, 

i bazę DISMARC.
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MIEJSKIE I WIEJSKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNE (MiWBP)

W badaniu ankietowym dokonano podziału bibliotek 

na miejskie i wiejskie na podstawie ich lokalizacji, a nie 

podziału formalnego. Zgodnie z takim podziałem, w 

Polsce jest 2818 placówek bibliotecznych miejskich i od 

2008 roku przybyło 5 oraz 5492 placówki biblioteczne 

wiejskie, ubyło 124.
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Biblioteki miejskie Biblioteki wiejskie

2008 2010 2008 2010

Liczba bibliotek 

skomputeryzowanych i 

komputeryzujące się

2005 (71%) 2323 (82%) 2038 (36%) 2819 (51%)

Skomputeryzowane w 100% 560 (20%) 852 (30%) 119 (2%) 222 (4%)

Liczba bibliotek z dostępem do 

Internetu
1962 (70%) 2417 (86%) 2656 (47%) 3852 (70%)

Liczba bibliotek udostępniających 

Internet czytelnikom
1767 (63%) 2192 (78%) 2403 (43%) 3566 (65%)

Liczba bibliotek posiadających 

stronę 
536 (19%) 650 (23%) 227 (4%) 917 (17%)

Udostępniające czytelnikom 

bezprzewodowy Internet
389 (14%) 561 (20%) 429 (8%) 365 (7%)
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Rysuje się w tym zestawieniu pewna prawidłowość – biblioteki miejskie w pierwszej 
kolejności komputeryzują swoją działalność, a udostępnianie Internetu czytelnikom jest 
na dalszym planie. Biblioteki wiejskie odwrotnie, przede wszystkim udostępniają Internet 
użytkownikom, a dopiero potem komputeryzują swoją działalność.
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Biblioteki miejskie są skomputeryzowane od 65% do 96% w poszczególnych 
województwach […]
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[…], a biblioteki wiejskie od 12% do 88%.
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Jedynie w województwie wielkopolskim poziom komputeryzujących się bibliotek 
wiejskich i miejskich jest taki sam i wynosi 68%.



Komputeryzacja procesów bibliotecznych w MiWBP
Liczba MiWBP

2004

Liczba MiWBP

2006

Liczba MiWBP

2008

Liczba MiWBP

2010

Tworzenie baz katalogowych 791 1549 1906 1804

Tworzenie baz bibliograficznych 124 184 220 636

Przejmowanie danych z baz Biblioteki 

Narodowej
272 614 1284 1382

Przejmowanie danych z katalogu 

NUKAT
25 167 437 497

Stosowanie formatu MARC 21 170 506 1092 1132

Kontrola kartotekami wzorcowymi 267 617 908 714

Współtworzenie baz lokalnych 63 56 152 158

Współtworzenie baz krajowych 2 1 5 19

Współtworzenie baz międzynarodowych 1

Udostępnianie własnych baz 

katalogowych w Internecie
74 225 358 510

Komunikatory w działalności informacyjnej MiWBP 503
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Ocenę stanu zaawansowania komputeryzacji w bibliotekach miejskich i wiejskich może dopełnić analiza 
komputeryzacji czynności bibliotecznych. Należy jednak pamiętać, że w dalszym ciągu biblioteki 
wojewódzkie miewają problemy, z uzyskaniem informacji na ten temat z bibliotek niższego stopnia.



Jako przykłady współpracy przy tworzeniu baz danych 

o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 

biblioteki podawały : centralny katalog powiatowy, 

centralny katalog biblioteki miejskiej, centralny 

katalog wojewódzki, bibliografię regionalną, bazę 

informacji lokalnej, kartotekę zagadnieniową, 

kartotekę czasopism, bazy bibliotek użytkujących ten 

sam system biblioteczny, Rok@bi, DZB, KaRo, katalog 

obcojęzyczny British Counsil.
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Programy biblioteczne

Nazwa programu 

Liczba 

bibliotek 

2010

Zmiana 

od 2008 r.

MAK 1482 - 6

SOWA 1094 +103

LIBRA 391 +2

ALEPH 199 +99

PROLIB 189 - 3

PATRON 145 +100

MATEUSZ 121 +65

MAK+ (ver.test) 53 +53

KOBI 15 +15

LIBRARIUM 14 bz

BIBLIOS 8 +5

MOL 8 +4
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Niniejsza tabela zawiera tylko fragment 
zestawienia użytkowanych programów 
bibliotecznych.

Z badania wynika, że polskie biblioteki 
publiczne wykorzystują 37 różnych 
programów bibliotecznych, a liczba bibliotek 
posiadających oprogramowanie biblioteczne 
wzrosła od 2008 roku o 392 i wynosi 3783.

W omawianym badaniu uogólniono nazwy 
programów do nazwy „rodziny” programów 
bez dokładnego określania ich wersji, 
ponieważ uznaliśmy, że zmiana wersji 
oprogramowania jest naturalną 
konsekwencją ich rozwoju, a nie zmianą 
wyboru. 



Digitalizacja

WBP PBP MiWBP

2008 2010 2008 2010 2008 2010

Zbiory digitalizują 15 17 40 59 22 27

Sprzęt do digitalizacji posiadają 15 15 39 50 23 40

Projekt digitalizacji zbiorów 

posiadają
14 16 40 58 126 37

W projekcie digitalizacji zbiorów o 

zasięgu regionalnym, powiatowym, 

wojewódzkim uczestniczą

9 14 12 21 2 3

Tworzą bibliotekę cyfrową 10 14 16 32 10 14
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Wydaje się, że  największy postęp w okresie od ostatniego badania nastąpił 
właśnie w dziedzinie digitalizacji zbiorów.

Z bibliotek wojewódzkich jedynie WBP w Lublinie jeszcze nie rozpoczęła 
digitalizacji zbiorów, ale ma projekt i sprzęt niezbędny do tych prac.



Generalnie biblioteki digitalizują zbiory regionalne, zarówno 
historyczne jak i współczesne, w tym dokumenty życia 
społecznego, czasopisma, zbiory ikonograficzne, a także 
audiowizualne. Wojewódzkie biblioteki poza zbiorami 
regionalnymi digitalizują również posiadane starodruki, 
inkunabuły, wydawnictwa własne oraz zbiory należące do 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

 Biblioteki cyfrowe tworzone przez WBP to:
Wrocławska BC, Kujawsko-Pomorska BC, Zielonogórska BC,, 
Małopolska BC, Opolska BC, Podkarpacka BC, Podlaska BC, 
Śląska BC, Świętokrzyska BC, Wielkopolska BC oraz 
Zachodniopomorska BC „Pomerania”, Gdańska BC i Cyfrowe 
Morze,  Regionalia Ziemi Łódzkiej BC i BC Varsaviana. 

Większość bibliotek cyfrowych jest tworzona we współpracy z 
innymi bibliotekami i instytucjami regionu.
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 Biblioteki cyfrowe tworzone przez PBP to:
Jeleniogórska BC, Bialska BC, Nowohucka BC, 
Tarnowska BC (we współpracy z Małopolską BC), 
Radomska BC, Krośnieńska BC, Sanocka BC (we 
współpracy z muzeami i archiwami), Bałtycka BC, 
Wejherowska BC, Iławska BC, Elbląska BC, Ostrowska 
BC (wspólnie z WBC) oraz Cyfrowy Dolny Śląsk,  Cyfrowa 
Ziemia Sieradzka, Lubelska Biblioteka Wirtualna, 
Kolbuszowska Biblioteka Internetowa, a także inne 
biblioteki cyfrowe, które są tworzone we współpracy z 
WBP.

 Biblioteki cyfrowe tworzą lub współtworzą również 
biblioteki miejskie np. Tuchowska BC i Biblioteka 
„Redloviana”, a także współpracują przy tworzeniu BC o 
zasięgu wojewódzkim prowadzonych przez WBP, np. ZBC 
Pomerania czy też ŚBC.
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Finansowanie komputeryzacji w bibliotekach 

publicznych

 Komputeryzacja w bibliotekach publicznych  w ciągu ostatnich 
dwóch lat była finansowana ze środków organizatora we 
wszystkich bibliotekach wojewódzkich, 228 bibliotekach 
powiatowych oraz 1712 bibliotekach miejskich i wiejskich.

 Z programów pomocowych Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego przeznaczonych na wdrażanie 
nowych technologii skorzystało 11 bibliotek wojewódzkich, 30 
bibliotek powiatowych oraz 114 pozostałych bibliotek.

 Ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego skorzystały wszystkie biblioteki 
wojewódzkie, 36 bibliotek powiatowych oraz 616 bibliotek 
miejskich i wiejskich. 
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 Trzy WBP podały informacje o finansowaniu komputeryzacji m.in. ze środków Unii Europejskiej i 
jedna z  Programu Grundtvig.

(w nawiasie liczba ankiet, w których wskazano dane źródło finansowania)

 Biblioteki Powiatowe wymieniły:
Regionalne Programy Operacyjne Woj. Dolnośląskiego (1) oraz Wramii i Mazur (1), Europejski 
Fundusz Społeczny (1), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (2), ogólnie środki Unii 
Europejskiej (1), Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska-Republika 
Słowacka (1), środki Biblioteki Wojewódzkiej (2), Fundacji Orange (5), Ikonka2 (2), Fundacji 
Bankowej (1), środki Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi (1), Urzędu Miasta (1) i 
dotację wojewody (1). 

 Biblioteki miejskie i wiejskie korzystały ze środków pochodzących z:
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy (1), Europejskiego Programu Rozwoju 
Regionalnego (3), Funduszu Regionalnego Agencji Promocji Zatrudnienia (3), Poakcesyjnego 
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (4), Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (2), Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich (1), Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (4), Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, 
Europejskiego Funduszu Społecznego (2), Europejskej Współpracy Społecznej, Fundacji Orange 
(10), Rzeczpospolitej Internetowej, WBP (2), MSWiA (5), Fundacji Bankowej, Wioski Internetowej 
(3), Fundacji ING Dzieciom, rad sołeckich (2), Microsoft Corporation, lokalnych stowarzyszeń i 
fundacji (6), Programu Leader, dotacji wojewody, środków powiatowych i in.
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POMOC W KOMPUTERYZACJI

ŚWIADCZONA PRZEZ WBP DLA BIBLIOTEK NIŻSZEGO STOPNIA
Odpowiedzi udzielone przez respondentów na niniejsze pytanie można podzielić na sześć głównych 

grup.

I. Pomoc techniczną polegającą na:
 Instalowaniu :

o oprogramowania bibliotecznego  (9 WBP),
o systemów operacyjnych (2 WBP),
o sprzętu komputerowego (2 WBP),
o sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych (2 WBP).

 Konwersji baz danych z formatu MARC BN na MARC 21 (2 WBP).
 Pomoc udzielaną w bibliotekach terenowych przy awariach sprzętu komputerowego (1 WBP) i 

oprogramowania bibliotecznego (4 WBP).
 Przygotowywanie baz wypożyczeń w MAKu (1 WBP).
 Tworzenie stron WWW bibliotek terenowych (3 WBP), aktualizowanie stron WWW (2 WBP), 

tworzenie prezentacji multimedialnych bibliotek terenowych (1 WBP).
 Pomoc w digitalizacji (5 WBP), obsłudze oprogramowania dLibra (1 WBP).

II. Konsultacje i porady:
 W zakresie wyboru i zakupu: programu bibliotecznego (8 WBP), sprzętu komputerowego (5 WBP), 

dostawców Internetu (1 WBP).
 Komputeryzacji procesów bibliotecznych (6 WBP)
 W zakresie obsługi programów bibliotecznych (5 WBP).
 Opracowania zbiorów (3 WBP).
 Tworzenia bibliografii regionalnej (2 WBP).
 Instalacji programu MAK i MAK+ (2 WBP).
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III.  Pomoc szkoleniowa:
 Organizowanie szkoleń i kursów komputerowych (5 WBP), w zakresie programów bibliotecznych 

(9 WBP), komputeryzacji procesów bibliotecznych (6 WBP), wykorzystania Internetu (3 WBP), 
bibliografii regionalnej (2 WBP), wykorzystania technologii informatycznych w pracy bibliotekarzy 
(3 WBP), opracowania zbiorów (1), tworzenia stron WWW (1 WBP), Excela (1 WBP).

 Organizowanie pokazów programów bibliotecznych (4 WBP).
 Publikowanie materiałów szkoleniowych z zakresu komputeryzacji (2 WBP),
 Organizowanie konferencji i seminariów nt. komputeryzacji (2 WBP).

IV.  Pomoc materialna:
 Udostępnianie danych bibliograficznych WBP (5 WBP).
 Utrzymywanie na serwerze WBP i udostępnianie baz bibliotek terenowych (4 WBP).
 Utrzymywanie na serwerze WBP i udostępnianie stron WWW bibliotek terenowych (2 WBP).
 Udostępnianie bibliotekom licencji programu bibliotecznego (2 WBP).
 Utrzymywanie i udostępnianie wojewódzkiego serwisu bibliografii regionalnej (1 WBP) .
 Udostępnianie komputerów (1 WBP).

V. Koordynacja Programu Rozwoju Bibliotek (5 WBP)

VI. Koordynacja, wdrażanie i realizacja projektów, które w większości zawierają wszystkie wyżej 
wymienione formy wpierania bibliotek terenowych:

 Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej MSIB
 Dolnośląski Zasób Biblioteczny DZB
 Rozproszony Katalog Bibliotek Rok@bi
 Śląska Biblioteka Cyfrowa
 Regionalne Centrum Informacji
i wiele innych nie wymienionych w odpowiedzi na to pytanie, a wskazywanych w innych częściach 
ankiety.
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PRZESZKODY W KOMPUTERYZACJI

WYMIENIANE PRZEZ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIE, DOTYCZĄCE TAKŻE 

BIBLIOTEK NIŻSZEGO STOPNIA

 18 WBP - wymieniło brak środków finansowych m.in. na :

 sprzęt (11), 
 na zatrudnienie informatyków (7),
 oprogramowanie biblioteczne (5), 
 szkolenia (2), 
 budowę i rozbudowę lokalnych sieci komputerowych (1), 
 podłączenie do Internetu (1),  

 16 WBP – trudności lokalowe, w tym: małą powierzchnię, szczególnie bibliotek 
gminnych i ich filii – poprzednio 14,

 14 WBP – ograniczenia kadrowe – poprzednio 9 oraz fluktuację kadr (1),

 11 WBP – brak infrastruktury technicznej umożliwiającej instalację stałych łączy 
internetowych – poprzednio 9,

 7 WBP – brak pomocy informatycznej, brak możliwości zatrudnienia informatyków na 
miejscu – poprzednio 10,

 5 WBP – wysokie ceny oprogramowania bibliotecznego i jego utrzymania –
poprzednio 4,
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 5 WBP – zbyt kosztowny dostęp do Internetu – poprzednio 3,
 4 WBP – brak przygotowanych informatycznie pracowników – poprzednio 6,
 3 WBP – brak zrozumienia ze strony władz samorządowych – tak jak poprzednio,
 3 WBP – lęk przed „nowym” u bibliotekarzy – tak jak poprzednio,
 3 WBP – małą motywację bibliotekarzy do tworzenia baz danych – poprzednio 1,
 3 WBP – brak bezpłatnych szkoleń – poprzednio 1,
 3 WBP – przestarzały sprzęt – tak jak poprzednio,
 2 WBP – konieczność remontu np. instalacji elektrycznych w lokalach bibliotek 

poprzednio 3,
 1 WBP – brak ogólnopolskiego programu finansowania komputeryzacji bibliotek 

publicznych – poprzednio 2,
 1 WBP - brak telefonu – tak jak poprzednio,
 1 WBP – zaniechanie dalszych prac nad MAKiem przez BN, uniemożliwiająca rozwój 

prac nad współtworzeniem bibliografii regionalnej,
 1 WBP – problem z wyborem programu do prowadzenia bibliografii regionalnej 

województwa (współtworzenie),
 1 WBP – dużą konkurencję przy wnioskowaniu o środki pozabudżetowe,
 1 WBP – brak skuteczności pozyskiwania środków,
 1 WBP – niedostateczne wsparcie bibliotek wyższego szczebla,
 1 WBP – problemy w kontaktach z producentem oprogramowania (brak zrozumienia 

dla potrzeb biblioteki),
 1 WBP – czasochłonne tworzenie własnej bazy katalogowej.
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W bieżącej ankiecie nie pojawiły się następujące problemy z lat 
ubiegłych, takie jak:

 duże zróżnicowanie oprogramowania bibliotecznego w województwie, 
uniemożliwiające współpracę,

 brak standaryzacji oprogramowania bibliotecznego utrudniający 
współpracę, 

 brak bibliotek powiatowych, 
 kradzieże sprzętu,
 przeszkody natury formalno-prawnej i skomplikowane procedury,
 brak pracowni szkoleniowej dla bibliotek z terenu województwa,
 opinia wielu kierowników bibliotek, że uzyskanie dostępu do Internetu 

to już wystarczająca komputeryzacja biblioteki.

Dwie WBP wspomniały, że w ostatnim czasie nastąpiła duża poprawa 
sytuacji w zakresie szkoleń, kosztów i możliwości przyłączenia do 
Internetu dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek i porozumieniu z TP S.A.
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Dziękuję za uwagę
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