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Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB) to projekt realizowany przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Obejmuje biblioteki publiczne,
pedagogiczne i szkół wyższych.
Celem AFB jest wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi
systematycznej oceny działania bibliotek opartych na analizie
i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności
w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania
satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych.
Projekt jest oparty o międzynarodowe normy i doświadczenia bibliotek
zagranicznych. Partnerem jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,
która utrzymuje powstającą w ramach AFB bazę danych.

Dlaczego warto?
•

W przyszłości środki publiczne dystrybuowane będą przy wzięciu
pod uwagę wskaźników zawartych w AFB – np. środki z MKiDN,
Biblioteki Narodowej

•

potrzebujemy dobrych wskaźników do: wniosków aplikacyjnych,
strategii czy planów rozwoju, zarządzania placówką, promocji.

•

AFB daje możliwość systematycznego gromadzenia i analizowania danych w jednym miejscu, przy pomocy nowoczesnego
narzędzia z dostępem online

•

wskaźniki obliczane są automatycznie (zaleca się korzystanie
z przeglądarki Mozilla Firefox),

•

SBP i administratorzy merytoryczni (instruktorki WBPiCAK)
sprawdzają poprawność, doradzają i pomagają (np. cofają do
edycji, nadają nowe hasło itp.)

•

możemy prowadzić analizy i badania porównawcze bibliotek
(w obrębie powiatu, regionu, kraju, w zależności od typu
biblioteki)

•

pola z danymi wpisywanymi do formularza AFB pokrywają się
w 80% z danymi wpisywanymi do formularza K-03 GUS.
Sprawozdawczość do AFB składa się zawsze po sprawozdaniach
do GUS.

Kalendarium 2017 dla Wielkopolski:
 Biblioteki przystępujące do badań po raz pierwszy –
wydrukowane i podpisane przez dyrektora formularze
rejestracyjne, przesyłają do 31 marca 2017 r. do WBPiCAK
w Poznaniu. Jest to czynność jednorazowa.
 Złożenie w systemie formularza statystycznego AFB za 2016 r.
Podajemy stan na 31 grudnia 2016 r. Dane są ZAPISYWANE
a później ZATWIERDZONE przez dyrektora biblioteki. Termin:
do 31 marca 2017 r.
Po tym terminie edycja formularza będzie niemożliwa.
 Weryfikacja i zatwierdzenie formularzy przez administratora
merytorycznego – WBPiCAK w Poznaniu. Termin: od 1 kwietnia
do 15 maja 2017 r. Zamknięcie sprawozdawczości za 2016 r.

Projekt AFB ma przyszłość jeśli
przystąpią do niego wszystkie biblioteki!

