
    

    

    

Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznychBadanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznychBadanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznychBadanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych    

Seminarium i warsztaty 7Seminarium i warsztaty 7Seminarium i warsztaty 7Seminarium i warsztaty 7----8 marca 20138 marca 20138 marca 20138 marca 2013    

MiejsceMiejsceMiejsceMiejsce: : : : Ośrodek Rozwoju Edukacji Centrum Szkoleniowe  
05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77 : http://www.ore.edu.pl/s/100  

ProgramProgramProgramProgram    

Dzień pierwszy 7.03.2013Dzień pierwszy 7.03.2013Dzień pierwszy 7.03.2013Dzień pierwszy 7.03.2013    ( ( ( ( czwartek)czwartek)czwartek)czwartek) 
12.00-13.30  Powitanie uczestników, przedstawienie celów seminarium, Przewodnicząca SBP 

Elżbieta Stefańczyk 

Wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

Sesja  wprowadzająca, moderator  Lidia Derfert-Wolf 

• Analiza funkcjonowania bibliotek – założenia projektu AFB, Joanna 

Pasztaleniec-Jarzyńska, Artur Jazdon 

• Pilotażowe badania efektywności w wybranych bibliotekach publicznych i 

pedagogicznych. Danuta Kaczmarek, Grażyna Leonowicz 

13.30-14.30 Obiad, zakwaterowanie uczestników 

14.30 – 16.00 SSSSesjaesjaesjaesja    popołudniowapopołudniowapopołudniowapopołudniowa    IIII: moderator : Danuta Kaczmarek 

• O pożytkach z badań satysfakcji użytkowników biblioteki. Omówienie 

ankiety SBP oraz sposobów analizy uzyskanych z niej danych, Dariusz 

Wojakowski 

• Wykorzystanie danych i wskaźników w zarządzaniu biblioteką. Na 

przykładzie projektu AFBN, Marek Górski 

Dyskusja 

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa 



16.30 –17.30 

 

Sesja popołudniowa II: moderator: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 

• Pilotażowe badania efektywności w bibliotekach publicznych woj. 

Dolnośląskiego, Blanka Bobryk 

• Statystyka biblioteczna i wskaźniki funkcjonalności – kierunki zmian. Lidia 

Derfert-Wolf 

18.00-18.30 Dyskusja, zakończenie części seminaryjnej. 

 

19.00 Kolacja 

 

 Zwiedzanie dworku Józefa Piłsudskiego ( dla chętnych) 

 

 

Dzień drugi 8.03.2013Dzień drugi 8.03.2013Dzień drugi 8.03.2013Dzień drugi 8.03.2013    ((((piątekpiątekpiątekpiątek)))) 

8.00-8.45 śniadanie 

9.00 – 11.00 Warsztaty dla przedstawicieli bibliotek publicznych i pedagogicznych 

uczestniczących w badaniach pilotażowych. Cz. I  

11.30 –11.30 przerwa kawowa 

11.30 – 13.00 Warsztaty dla przedstawicieli bibliotek publicznych i pedagogicznych 

uczestniczących w badaniach pilotażowych. Cz. II 

13.00 -13.30 obiad 

    

Uwagi organizacyjne:Uwagi organizacyjne:Uwagi organizacyjne:Uwagi organizacyjne:    

Na uczestników warsztatów oczekujemy w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w 
dniu 7 marca ( czwartek). Ze względu na poranne zajęcia uczestników seminarium dla 
dyrektorów bibliotek pedagogicznych zakwaterowanie osób korzystających z noclegu w 
ośrodku 7/8.03 będzie możliwe dopiero w czasie przerwy obiadowej. Zapewniamy 
miejsce na przechowanie bagażu. 

Pobyt uczestników warsztatów, zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów przejazdu 
pokrywają organizatorzy. 

 



Dojazd pociągami do Centrum Szkoleniowego w SulejówkuDojazd pociągami do Centrum Szkoleniowego w SulejówkuDojazd pociągami do Centrum Szkoleniowego w SulejówkuDojazd pociągami do Centrum Szkoleniowego w Sulejówku: 

• pociąg podmiejski linii Kolei Mazowieckich z dworca Warszawa Zachodnia, 
Warszawa Śródmieście (kierunek Siedlce, Mrozy, Mińsk Mazowiecki). 
Obowiązują bilety zakupione w kasach PKP lub u kierownika pociągu, 

• pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) z dworca Warszawa Zachodnia kierunek 
Sulejówek Miłosna. Obowiązują bilety ZTM (strefa 2 - dawna strefa podmiejska) 
zakupione w Kioskach Ruchu lub u kierownika pociągu. 

W obu przypadkach należy wysiąść na stacji SULEJÓWEK.  

 

 


