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Wpływ społeczny bibliotek publicznych.

Na przykładach inicjatywy bibliotecznej „Wykiełkuj na rynku pracy”

oraz korzystania z mazowieckich bibliotek publicznych.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Kontekst pracy

Dotychczas sens istnienia  bibliotek oraz przekonanie o ich użyteczności było rozumiane

„samo przez się”,  nie musiało być udowadniane.  W dobie powszechnej dostępności technologii

informacyjno-komunikacyjnych  zaczyna  być  kwestionowane.  Jednocześnie  jednak  instytucje  te

funkcjonują  w  społeczeństwie  informacyjnym,  w  którym  informacja  i  wiedza,  wokół  których

koncentruje  się przecież znaczna część ich działalności,  mają szczególne znaczenie społeczne i

ekonomiczne. Tego rodzaju napięcie polegające na jednoczesnym podkreślaniu istotności znaczenia

dostępu do usług bibliotecznych w sytuacji narastającego szumu informacyjnego, z drugiej strony

zaś  -  kwestionowaniu  konieczności  pełnienia  przez  biblioteki  dotychczasowej  roli  „skarbnic

wiedzy”,  prowadzi  do  konieczności  informowania  o  wpływie  na  użytkowników,  środowisko

lokalne  i  społeczeństwo  jako  całość.  Wpływ  ten  ma  uzasadniać  potrzebę  istnienia  bibliotek.

Argumenty tego rodzaju stoją u podstaw badań wpływu bibliotek.

Badanie wpływu jako trend badawczy jest wciąż na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju.

Jackie Belanger i Steve Hiller (2014) wskazują, że analizy wpływu i wartości bibliotek prowadzone

są systemowo od roku 2010. Dużo wcześniej jednak dostrzegano już społeczne znaczenie bibliotek,

a ich systemową rolę opisywano poprzez szereg funkcji:  mediacyjną (np. Wojciechowski, 2006),

informacyjną  (np.  Cisek,  2005)  edukacyjną  (np.  Materska,  2013)  i  intelektualną  (np.

Wojciechowski,  2001).  Rola  bibliotek  wykracza  jednak  poza  służenie  pojedynczemu

użytkownikowi. Dzięki obecności i działalności bibliotek możliwe jest także scalanie społeczności,

umacnianie więzi społecznych (Kisilowska, 2010). Badania wpływu społecznego bibliotek wpisują

się właśnie w funkcjonujące obecnie trendy w teorii i praktyce bibliotekarstwa, m.in. w koncepcję

biblioteki partycypacyjnej (zob. np. Zybert, 2017), trzeciego miejsca (zob. np. Jasiewicz, 2012) oraz

w problematykę kultury oceny w bibliotekach (zob. np. Głowacka, 2015).
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Stan badań nad wpływem społecznym bibliotek publicznych

Badania,  których  celem  jest  identyfikacja  tego,  co  biblioteka  daje  swoim

użytkownikom, społeczności i społeczeństwu jako ogółowi, określane są różnymi terminami

– oceną efektów, wpływu, wartości, niekiedy społecznym zwrotem z inwestycji (ang. social

return on investments,  SROI) (Vakkari,  Aabø, Audunson, Huysmans i Oomes, 2014; także

Poll, 2012). Prowadzone były  de facto  na długo przed tym,  zanim terminologia związana z

tego rodzaju analizami została ustalona i znormalizowana. Choć sam trend dotyczący oceny

wpływu  i  wartości  bibliotek  obserwowany  jest  od  około  roku  2010,  pierwsze  głosy

zwracające uwagę na ten aspekt badań pojawiły się już w roku 1973 w artykule Measuring

the goodness of library services  Roberta H. Orra  (Orr, 1973). Badania wpływu i wartości

bibliotek  są  wynikiem  konwergencji  wskaźników  funkcjonalności  i  tradycyjnych  metod

oceny (statystyk bibliotecznych, oceny satysfakcji użytkowników) (Belanger i Hiller, 2014).

Jednym z uzasadnień dla prowadzenia badań wpływu bibliotek jest identyfikacja ich

wartości, która wykorzystywana może być w rzecznictwie dla niezamykania bibliotek. Stąd

też część badań prowadzona była w sytuacji czasowego zamknięcia lub likwidacji placówek.

Badanie takie przeprowadził w 1995 roku Bob Usherwood w Sheffield (Usherwood, 2002), w

Stanach Zjednoczonych przeprowadzone zostało natomiast badanie na szerszą skalę – objęło

biblioteki publiczne zamknięte w latach 1999-2003. Oszacowano, że skutkami zamknięcia

bibliotek w analizowanym okresie dotknięte mogło być prawie 950 tys. osób. Zbiorowość

obsługiwana wcześniej przez zamknięte biblioteki publiczne charakteryzowała się niższym

niż  w  całej  populacji  USA wykształceniem  oraz  wyższym  zagrożeniem  wykluczeniem

(Koontz,  Jue  i  Bishop,  2009,  s.  89).  Kontekst  wpływu  likwidacji bibliotek  na  życie

najbardziej  zagrożonych wykluczeniem społeczności  (kobiet  i  osób o niestabilnej  sytuacji

ekonomicznej) pojawił się także w przypadku analizy sieci bibliotek miejskich w Toronto

(Frederiksen, 2015).

W  literaturze  znaleźć  można  także  modele  i  bardziej  systemowe  techniki  badań

wpływu społecznego. Bob Usherwood wraz z Rebeccą Linley opisali w 1998 roku technikę

audytu społecznego (ang.  social audit  technique).  Wywodzi się ona bezpośrednio z analiz

marketingowych  i  opiera  na  metodologii  jakościowej.  Uwzględnia  wpływ  społeczny  w

nawiązaniu do celów organizacji i do celów, jakie stawiają przed nią jej interesariusze (ang.

stakeholders) (Linley i Usherwood, 1998).

David  Streatfield i  Sharon  Markless  zaproponowali  strategię  pod  nazwą  prostego

modelu logicznego (ang.  simple logic model) polegającą na zidentyfikowaniu wskaźników

wpływu, a następnie zbieraniu danych, dowodów, które świadczą przeciw jego występowaniu

(Markless i Streatfield, 2013).
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Markless  i  Streatfield  brali  również  udział  w  opracowaniu  wskaźników  Common

Impact  Measurement  System  w  ramach  międzynarodowego  programu  Global  Libraries

stworzonego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów (Streatfield, Markless i Cottrill, 2015).

CIMS  skupia  się  przede  wszystkim  na  danych  ilościowych  pozyskiwanych  z  danych

statystycznych bibliotek oraz na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród użytkowników

(Streatfield, 2012, s. 12).

Nieco inny model oceny wpływu bibliotek publicznych zaproponowano w projekcie

Counting on Results (CoR). Koncentruje się on na ocenie skutków wynikających z bieżących

działań bibliotek, usług bibliotecznych, a nie na specjalnych, krótkoterminowych projektach.

W  ramach  CoR  opracowano  konfigurowalne  oprogramowanie  ułatwiające  zbieranie

tradycyjnych  statystyk  bibliotecznych  oraz  zestandaryzowane  kwestionariusze  ankiet

użytkowników bibliotek (Curry Lance, Steffen, Logan i in., 2001).

Charakterystyki  strategii,  modeli  i  technik  badania  wpływu  społecznego  bibliotek

uzupełniają opisy wyników badań prowadzonych w poszczególnych krajach i ich regionach.

Jednym  z  pierwszych  projektów odnoszących  się  wprost  do  wpływu  bibliotek  była

przeprowadzona  przez  Sarę  Chiessi  pilotażowa  ankieta  na  grupie  81  aktywnych

użytkowników czterech bibliotek w regionie Emilia-Romania,  na północy Włoch. Autorka

podsumowała, że większość użytkowników biblioteki docenia bibliotekę jako fizyczne miejsce,

które jest  częścią ich społeczności,  miejsce,  do którego lubią chodzić,  nie tylko po to, by

pożyczać książki, ale także by spotkać innych ludzi i miejsce, w którym czasami czują bardziej

swobodnie niż w domu (Chiessi, 2011, s. 21).

Z  kolei  fińscy  badacze,  Sami  Serola  i  Pertti  Vakkari  starali  się  odpowiedzieć  na

pytanie,  jak  często  ludzie  odczuwają  korzyści  z  korzystania  z  bibliotek  w  określonych

obszarach życia. Wyróżniono 22  takie  obszary  w podziale na podgrupy: edukacja, praca i

biznes,  codzienna  aktywność  i  czas  wolny.  Respondenci  najczęściej  dostrzegali  korzyści

płynące z usług bibliotecznych związanych z czytaniem i możliwościami samokształcenia w

czasie  wolnym  (Serola  i Vakkari,  2012).  Metodologia  badań  Vakkariego  i  Seroli  była

podstawą do przeprowadzenia badania w kolejnych krajach skandynawskich – Norwegii  i

Holandii (Vakkari i in., 2014) oraz w Stanach Zjednoczonych (Sin i Vakkari, 2015).

W kontekście amerykańskim istotne są również ustalenia Pew Research Center z 2013

roku, w którym 90% respondentów badania stwierdziło, że zamknięcie ich lokalnej biblioteki

miałoby wpływ na ich społeczność. Jednak z drugiej strony w kontekście nowych technologii,

a zwłaszcza dostępu do informacji przez internet, 52% Amerykanów stwierdziło, że ludzie nie

potrzebują bibliotek publicznych tak bardzo jak kiedyś, ponieważ mogą znaleźć większość

informacji sami (Zickuhr, Rainie, Purcell i Duggan, 2013).

Ze  względu  na  zróżnicowanie  terytorialne  w  Australii  prowadzono  badania  w
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poszczególnych regionach: w Nowej Południowej Walii (Enriching communities: the value of

public  libraries  in  New  South  Wales,  2009)  oraz  w  stanie  Wiktoria

(Libraries/building/communities…,  2005).  Australijskie  badania  koncentrowały  się  na

tradycyjnych usługach bibliotecznych, głównie wypożyczaniu książek i wspieraniu edukacji i

wiązały je z odczuwanymi bezpośrednio przez  respondentów lub postrzeganymi przez nich

efektami.

W polskich badaniach dotyczących funkcjonowania bibliotek w otoczeniu społecznym

ważne miejsce zajmuje statystyka biblioteczna (np. Łysoń, 2017; Łysoń, 2016). Nieco więcej

informacji  przynoszą  ponadto  wyniki  badania  wskaźników  funkcjonalności  bibliotek

publicznych  opracowywane  w  ramach  jednej  z  części  projektu  Analiza  Funkcjonowania

Bibliotek  (AFB)  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich  (Burska,  Jezierska i Kaczmarek,

2017;  Derfert-Wolf  i Pietryka,  2012).  Włączają  one  do  analizy  element  kontekstu

funkcjonowania  biblioteki  w  otoczeniu  lokalnym,  wciąż  jednak  trzeba  uznać  je  za  dane

zastępcze  (ang.  surrogate  measures),  które  nie  pokazują  wprost  wpływu  społecznego

bibliotek.

Przede wszystkim jednak badania, które można by uznać za badania wpływu bibliotek

publicznych, realizowane były w procesie przygotowania do i w czasie trwania Programu

Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w

latach 2009-2015 (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2017). Również  z

tych badań wynika, że użytkownicy kierowali się do bibliotek publicznych głównie po to, aby

wypożyczać książki  (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  i MillwardBrown,

2008). Badanie zostało częściowo powtórzone i częściowo poszerzone w 2011 roku. Wyniki

pokazują,  że  zdaniem  badanych  biblioteki  były  raczej  miejscem  realizacji  potrzeb

informacyjnych, a nie potrzeb społecznych (Borowski, 2011).

Z  kolei  w  badaniu  z  2012  roku  wprost  odniesiono  się  do  pojęcia  korzyści

odczuwanych  dzięki  użytkowaniu  bibliotek.  Wyróżniono  następujące  grupy  korzyści:

samorealizacja,  kapitał  intelektualny,  praktyki  życia  codziennego,  podróże  i  turystyka,

partycypacja obywatelska i życie zawodowe. Widoczne były pewne różnice w odczuwaniu

korzyści w poszczególnych kohortach wyróżnionych ze względu na wiek i płeć (Borowski,

2012a).  W kolejnym badaniu pogłębiono kwestię  dotyczącą korzyści  odczuwanych dzięki

korzystaniu z bibliotecznych komputerów (zakupionych w ramach PRB) (Borowski, 2012b).

Ostatnie badanie zrealizowane w czasie trwania PRB odbyło się w 2014 roku według

założeń wspomnianego już  Common Impact  Measurement  System (CIMS).  Autor  badania

stwierdził, że przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu jest szczególnie istotne, jeśli chodzi

o wpływ bibliotek. Ponadto biblioteka była dla użytkowników miejscem spędzania wolnego

czasu, spotykania się ze znajomymi i sąsiadami, a nawet opieki nad dzieckiem (Borowski,
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2015).

W kontekście  prowadzonego  w ramach  rozprawy doktorskiej  badania  istotne  było

również badanie, które objęło znacznie węższy zasięg terytorialny – Biblioteki publiczne m.st.

Warszawy: diagnoza i rekomendowane zmiany (Chymkowski, Parfianowicz-Vertun i Ociepa,

2017). W ramach badania wyodrębniono 5 typów wyobrażeń bibliotek, w analogii do innej

przestrzeni: biblioteka jako szkoła, jako świątynia, jako labirynt, jako archiwum i jako azyl

(Chymkowski i in., 2017). Stworzone na podstawie wypowiedzi badanych obrazy odbiegają

znacząco  od  wyobrażeń,  jakie  rysują  się  na  podstawie  przeglądu  literatury  i

zaprezentowanych powyżej badań – są jednoznacznie lub w dużej mierze negatywne.

W  większości  badań  wielokrotnie  przewijało  się  określenie  biblioteki  jako

spokojnego,  wspólnego,  społecznego  miejsca  lub  miejsca  spotkań.  Wątek  ten  pogłębili

norwescy badacze w ramach projektu Public Libraries – Arenas for Citizenship (PLACE). Na

podstawie analizy zachowań użytkowników bibliotek wyróżniono sześć typów postrzegania

biblioteki jako miejsca spotkań: biblioteka jako plac, agora; jako miejsce spotkań z innymi;

jako sfera publiczna; jako miejsce spędzania czasu ze znajomymi; jako meta-miejsce spotkań;

jako miejsce spotkań wirtualnych (Aabø, Audunson i Vårheim, 2010). Australijskie badania

dotyczące przestrzeni bibliotecznych wskazują, że biblioteka jest postrzegana jako miejsce

bezpieczne (Cox, 2000), a analiza Liz Brewster sugeruje ponadto, że korzystanie z bibliotek

może mieć nawet wartość terapeutyczną (Brewster, 2014).

W badaniach bibliotek jako miejsca podkreślano z jednej  strony „materialność” tej

przestrzeni,  a  z  drugiej  także  potencjał  budowania  więzi  społecznych  oraz  kapitału

społecznego. To ostatnie zagadnienie stało się osią badań prowadzonych od 2006 roku przez

Catherine A. Johnson w Stanach Zjednoczonych (2010, 2012) i w Kanadzie (wraz z Matthew

Griffisem,  2014).  Na  polskim  gruncie  Jarosław  Działek  i  Monika  Murzyn-Kupisz

przeprowadzili badania dotyczące budowania i wzmacniania zasobów kapitału społecznego w

bibliotekach małopolskich (2014).

Omówione  badania  pokazują,  że  choć  istnieją  pewne  lokalne  różnice

w obszarach i w intensywności odczuwania w nich wpływu w poszczególnych krajach lub

regionach,  wyraźne  są  też  cechy  wspólne  (znaczący  wpływ  tradycyjnych  usług

bibliotecznych:  udostępniania  literatury,  wsparcia  informacyjnego  bibliotekarzy oraz

wspierania  życia  codziennego  użytkowników).  Analiza  zgromadzonych  materiałów kazała

stwierdzić,  że społeczna  funkcja  polskich  bibliotek  publicznych  wydaje  się  widocznie

wzrastać.
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Charakter i struktura pracy doktorskiej

Ze względu na to, że jak zauważono tematyka wpływu społecznego bibliotek była w

Polsce poruszana stosunkowo rzadko, brakuje przede wszystkim aplikacyjnych opracowań

stricte  naukowych,  można powiedzieć,  że  niniejsza  praca  ma  charakter  eksploracyjny.  Ze

względu na  stosunkowo  słabe  obudowanie  teoretyczne  i  metodologiczne  badań  wpływu

bibliotek, w rozprawie odniesiono się do ustaleń z zakresu nauk społecznych, zatem praca

nosi  znamiona  interdyscyplinarności.  Zastosowanie  interdyscyplinarnych  narzędzi

analitycznych i metodologicznych umożliwia spojrzenie na problem badawczy „pod innym

kątem” i umieszczenie go w szerszym kontekście.

Na gruncie praktycznym, aby lepiej wyjaśniać analizowane zjawiska, uzyskać większą

pewność  co  do  formułowanych  wniosków,  stosuje  się  ponadto  triangulację  (zwłaszcza

triangulację metod i narzędzi badawczych). W niniejszym przypadku zastosowanie łącznie

ewaluacji projektu, analizy jakościowej i analizy ilościowej, umożliwiło odniesienie się do

różnych obszarów wpływu bibliotek na wielu poziomach.

Wpływ w niniejszej pracy definiowany jest za normą  ISO 16439:2014  Information

and  documentation  -  Methods  and  procedures  for  assessing  the  impact  of  libraries  jako

różnica lub zmiana zachodząca w jednostce lub grupie, wynikająca z kontaktu z  usługami

bibliotecznymi (ISO, 2014, s. 13). Wpływ społeczny bibliotek natomiast - jako oddziaływanie

ich  obecności  i  usług  na  społeczność  lokalną  lub  ogół  społeczeństwa  w obszarach  życia

społecznego,  dostępu  do  informacji  i  edukacji,  rozwoju  lokalnej  kultury  i  tożsamości,

różnorodności  kulturowej,  rozwoju  samej  społeczności  i  dobrostanu  jednostek  oraz

zachowania dziedzictwa kulturowego (ISO, 2014).

Badanie  podzielone  zostało  na  dwa  moduły:  pierwszy  obejmujący  ocenę  wpływu

inicjatywy  bibliotecznej  oraz  drugi,  odnoszący  się  do  ogólnie  rozumianego  wpływu

korzystania  z  bibliotek  na  życie  społeczne,  dostęp  do  informacji  i  edukacji,  rozwój

społeczności i indywidualny dobrostan. Na użytek pierwszego modułu przygotowano autorski

projekt  edukacyjny  „Wykiełkuj  na  rynku  pracy”,  skierowany  do  uczniów  ostatnich  klas

liceów  ogólnokształcących  oraz  studentów  i  absolwentów.  Miał  on  na  celu  wzmocnienie

kompetencji  młodych osób w zakresie poszukiwania zatrudnienia oraz funkcjonowania na

rynku pracy. W jego ramach w bibliotekach publicznych, które wzięły udział w projekcie w

2017 roku, odbywały się warsztaty.

Praca  składa  się  z  trzech  części  głównych  –  teoretycznej  (rozdział  1  i  2),

metodologicznej (rozdział 3) oraz badawczej (rozdział 4).

Celem  pierwszego  rozdziału  była  konceptualizacja  pojęcia  wpływu  społecznego.

Rozdział ten stanowił podporę teoretyczną oraz punkt odniesienia dla omawianych następnie
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badań z zakresu bibliologii i informatologii. Kontekst dla opisywanego problemu badawczego

stanowiły teorie socjologiczne zmiany społecznej (ang.  social change) oraz teorie wpływu

społecznego  (ang.  social  influence)  z  zakresu  psychologii  społecznej.  W  rozdziale  tym

omówiono również badania ewaluacyjne jako te,  które koncentrują się na implementacji  i

szacowaniu zmian. Zreferowano, w jaki sposób pojęcie wpływu funkcjonuje w teoriach z

zakresu ewaluacji oraz w praktyce jako metoda badawcza (ang. impact evaluation).

Drugi  rozdział  przedstawił  stan  badań  nad  wpływem  społecznym  bibliotek

publicznych.  Opisano  kontekst  upowszechnienia  się  oceny  wpływu  bibliotek  oraz

wykorzystywane  modele,  strategie  i  metody  badawcze.  Przytoczono  wyniki  badań

przeprowadzanych od połowy lat dziewięćdziesiątych w: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie,

Wielkiej  Brytanii,  Australii,  Finlandii,  Norwegii  i  Danii  oraz  we  Włoszech.  Oddzielny

podrozdział poświęcono badaniom realizowanym w Polsce. W wyborze badań kierowano się

w pierwszej kolejności ich metodologią, skupiono się na metodach uwzględniających przede

wszystkim dowody wynikające z  interakcji  z  użytkownikiem (ang.  solicited evidence)  i  z

obserwacji (ang. observed evidence).

Rozdział  metodologiczny  rozpoczęto  od  omówienia  normy  ISO  16439:2014

Information  and  documentation  -  Methods  and  procedures  for  assessing  the  impact  of

libraries.  Zaprezentowano  koncepcję badania oraz cele i pytania badawcze. Odniesiono się

również do tematyki triangulacji,  w tym przede wszystkim łączenia metod jakościowych i

ilościowych. Zreferowano metodologię wykorzystaną w poszczególnych częściach badania.

W rozdziale  czwartym badanie  omówiono w porządku przeprowadzania  kolejnych

etapów.  W pierwszym  podrozdziale  tej  części  omówiono  ocenę  inicjatywy  bibliotecznej

„Wykiełkuj  na  rynku pracy”,  następnie  zaprezentowano wyniki  analizy jakościowej,  a  na

koniec  wyniki  sondażu.  Na koniec  zsyntetyzowano wyniki  ze  wszystkich  części  badania.

Wnioski  odniesiono  również  do  koncepcji  i  sformułowań  przedstawionych  w  literaturze

przedmiotu.  Skupiono  się  na  czterech  wątkach  w  nawiązaniu  do  podstawowych  celów

badania:  modelach  korzystania  z  bibliotek  publicznych  i  czynników  wpływających  na

sposoby  korzystania  z  nich,  odczuwanych  korzyściach  i  stratach  oraz  przyczynach  ich

występowania lub odczuwania.

Cele, pytania badawcze i analizowane zmienne

Jak  wspomniano,  badanie  podzielone  zostało  na  dwa  moduły.  Pierwszy  z  nich

koncentrował się na ocenie wpływu inicjatywy bibliotecznej „Wykiełkuj na rynku pracy” o

charakterze  pożytecznym  społecznie,  tj.  działań  wspierających  poszukiwanie  pracy.  W

ramach drugiego modułu rozpoznawano i wyjaśniano ogólniejszy wpływ społeczny bibliotek.
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Umożliwiło  to  wpisanie  zaobserwowanych  na  przykładzie  inicjatywy  zmian  w  szerszy

kontekst działalności bibliotek publicznych.

Zrealizowanie  zarysowanych  powyżej  celów  badawczych  było  możliwe  dzięki

odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

P 1. W jaki sposób użytkownicy korzystają z bibliotek publicznych?

P 1.1. Czy można wyróżnić określone sposoby, modele lub strategie korzystania z bibliotek 

publicznych?

P 1.1.1. Jak często użytkownicy korzystają z bibliotek publicznych?

P 1.1.2. Jakiego rodzaju działania wykonują w bibliotekach publicznych?

P 1.1.3. W jakich celach korzystają z bibliotek publicznych?

P 1.2. Od jakich czynników zależy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z bibliotek publicznych? 

Jakie znaczenie mają:

▪ czynniki społeczno-ekonomiczne,

▪ korzystanie z kultury: bibliotek innego typu, innych niż biblioteki instytucji kultury, 

korzystanie z mediów.

P 2. Jakich efektów korzystania z bibliotek publicznych doświadczają ich użytkownicy?

P 2.1. Jakie odczuwają korzyści (efekty pozytywne)? Jakie odczuwają strat (efekty negatywne)?

P 2.2. Od jakich czynników zależy doświadczanie efektów korzystania z bibliotek publicznych?

Jakie znaczenie mają:

▪ czynniki społeczno-ekonomiczne,

▪ korzystanie z kultury: bibliotek innego typu, innych niż biblioteki instytucji kultury, 

korzystanie z mediów

▪ działania podejmowane w bibliotekach przez użytkowników.

Na użytek badania za główną zmienną wyjaśnianą przyjęto wpływ bibliotek. Przyjęto,

że jest  zbiorem odczuwanych korzyści  i  strat.  Badano,  jakiego rodzaju efekty pozytywne

uczestnicy  badania  przypisywali  korzystaniu  przez  siebie  z  bibliotek.  Drugą  zmienną

wyjaśnianą (która funkcjonowała także jako wyjaśniająca odczuwany przez badanych wpływ)

było korzystanie z bibliotek rozumiane jako aktywność użytkowników w bibliotekach, to,

jakie działania badani wykonywali w bibliotekach, jak często i jak długo oraz w jakim celu je

wykonywali.

Za zmienne wyjaśniające uznane zostało korzystanie z kultury – stanowiące z jednej

strony alternatywę w stosunku do korzystania  z  bibliotek,  z  drugiej  biblioteka  może  być

źródłem dostępu do nich (zwłaszcza w kontekście mediów). Wyróżniono:

◦ korzystanie z instytucji kultury (kino, dom kultury, muzeum lub galeria, teatr lub

filharmonia,  imprezy:  festiwale  artystyczne  lub  kulturalne,  konferencje  lub

wykłady naukowe),
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◦ korzystanie z mediów (książki, gazety i czasopisma, telewizja, radio, internet).

Jako  zmienne  kontrolne  przyjęto  czynniki  społeczno-ekonomiczne,  które  według

badań (por. Łysoń, 2016) mają wpływ na korzystanie z kultury, w tym korzystanie z bibliotek;

w zależności od części badania brano pod uwagę różne czynniki, ogółem natomiast: płeć,

wiek, wykształcenie, status zawodowy i wykonywany zawód, status ekonomiczny opisywany

jako  subiektywnie  odczuwana  sytuacja  ekonomiczna,  charakterystyka  gospodarstwa

domowego, miejsce zamieszkania i miejsce pochodzenia.

Metodologia i przebieg badania

Zastosowano  metody mieszane,  za  czym przemawiał  fakt,  że  zbieżność  danych  o

charakterze ilościowym i jakościowym umożliwia lepsze zrozumienie problemu badawczego,

a dane pochodzące z różnych źródeł, mogą wzajemnie się uzupełniać oraz weryfikować. Dane

ilościowe prezentują  bowiem szerokie  tendencje  liczbowe,  jakościowe natomiast  z  reguły

skupiają się na  informacjach bardziej szczegółowych oraz nadają kontekst.

W  pierwszym  module  badania,  który  obejmował  ocenę  wpływu  inicjatywy

bibliotecznej,  postawiono dwa szczegółowe cele  badawcze:  analizę zmian,  jakie  zaszły w

kompetencjach szkolenia oraz analizę  zmian, jakie zaszły w ich ścieżce kariery. W ocenie

wpływu  projektu  „Wykiełkuj  na  rynku  pracy”  wykorzystane  zostały techniki  ankiety

samooceny kompetencji  związanych  z  poszukiwaniem zatrudnienia  i  pierwszą  pracą  oraz

pogłębionych wywiadów indywidualnych (częściowo ustrukturyzowanych). Zdecydowano się

dodatkowo na zastosowanie analizy szeregów czasowych (Nachmias  i Frankfort-Nachmias,

2001), której sednem jest ocena zachodzących zmian w kilku odstępach czasu. Analiza w tym

schemacie występuje w wielu metodach ewaluacyjnych, m.in. w metodzie czterech poziomów

oceny  efektywności  szkoleń  Donalda  Kirkpatricka  (Zinovieff i Rotem,  2008).  Ankiety

wypełniło  76  uczestników z  czterech  bibliotek  publicznych  biorących  udział  w projekcie

„Wykiełkuj na rynku pracy”, w których przeprowadzono całościową ewaluację, a wywiady

przeprowadzono z sześcioma osobami (łącznie z pilotażem).

W części jakościowej badania skorzystano z założeń i procedur teorii ugruntowanej w

modelu konstruktywistycznym, którego reprezentantką jest Kathy Charmaz (Charmaz, 2013).

Cechą wyróżniającą tego podejścia,  podobnie jak w klasycznej  wersji  teorii  ugruntowanej

(stworzonej przez Anselma Straussa oraz Barneya Glasera w latach 60. XX wieku, a następnie

rozwijanej  wraz  z  Juliet  Corbin)  jest  założenie,  że  teoria  tworzona  jest  na  podstawie

zebranych danych, „gruntuje się” w terenie badawczym. To podejście metodologiczne jest

więc odwróceniem tzw. podejścia pozytywistycznego, w którym to teoria konstruowana jest

na początku procesu badawczego, a następnie testowana na podstawie danych.
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Dane zebrano techniką pogłębionych wywiadów indywidualnych. Zastosowano dobór

celowy  próby.  Przebadano  11  użytkowników  warszawskich  bibliotek  publicznych.  Aby

zebrać jak najbardziej różnorodne dane rozmawiano i z użytkownikami, którzy intensywnie

korzystają  z  bibliotek,  jak  i  tymi,  którzy przychodzą  do  nich  rzadziej,  a  także  o różnym

„stażu” czytelniczym. Biorąc pod uwagę cechy demograficzne – było to sześć kobiet i pięciu

mężczyzn.  Najmłodsza osoba miała  dwadzieścia  trzy,  a  najstarsza osiemdziesiąt  sześć lat.

Sześć  osób  pochodziło  z  Warszawy.  Uczestnicy  badania  różnili  się  między  sobą

wykształceniem, statusem materialnym i aktywnością zawodową.

W  czasie  wywiadów  zadawano  możliwie  jak  najszersze  pytania  -  jak  wygląda

„historia” użytkowania bibliotek przez uczestnika badania lub jaki jest stosunek do biblioteki,

z której dana osoba korzystała najczęściej. Pytano również o ulubioną i idealną bibliotekę,

pierwsze  doświadczenia  w  korzystaniu  z  tych  instytucji  kultury  i  obecny  sposób  ich

użytkowania, a także o korzyści wynikające z kontaktów z bibliotekami. Pytania zadawano w

sposób dostosowany do rozmówcy i charakteru rozmowy.

W ramach części ilościowej przeprowadzono badanie sondażowe wśród pełnoletnich

użytkowników 38 mazowieckich bibliotek publicznych w okresie między lutym a czerwcem

2017 roku. Dobór próby był losowy. Operat losowania został ograniczony do osób, które w

momencie  przeprowadzania  badania  użytkowały  daną  bibliotekę  (ankieta  audytoryjna).

Zebrano  1098  ważnych  odpowiedzi.  Niestety,  badana  próba  nie  jest  reprezentatywna  w

stosunku do populacji pod względem wieku i typu miejscowości zamieszkania.

Jeśli  chodzi  o  analizę  danych,  w  badaniu  wykorzystano  rozkłady  statystyczne

liczebności i częstości (Lissowski, Haman i Jasiński, 2011). W analizie wykorzystano także

statystyki  opisowe:  modalną,  średnią  arytmetyczną  i  odchylenie  standardowe  (Sobczyk,

2008).  Aby  określić  związek  pomiędzy  zmiennymi  wykorzystano  test  chi-kwadrat  (Test

zgodności chi-kwadrat, 2016). Dodatkowo, aby zwiększyć pewność twierdzeń dotyczących

związku  między  zmiennymi,  użyto  także  korelacji  rangowej  Spearmana.  W przypadku

zmiennych  wyjaśnianych  przedstawionych  na  skalach  mocnych,  wykorzystywano  metodę

porównywania  średnich  (regresję  średnich)  w  podgrupach. Jeśli  obie  zmienne,  zależna  i

niezależna, występowały na skali ilościowej, obliczono korelację Pearsona i przeprowadzono

regresję  liniową  (Lissowski,  Haman i Jasiński,  2011b).  Przeprowadzono  również

eksploracyjną  analizę  czynnikową  –  analizę  głównych  składowych  w  celu  redukcji  oraz

reklasyfikacji  zmiennych  (Składowe  główne  i  analiza  czynnikowa,  2011).  Dla  określenia

istotności testów przyjęto poziom p=0,05.  
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Wnioski

W  części  jakościowej  badania  sposoby  korzystania  z  bibliotek  skategoryzowane

zostały poprzez  wyznaczenie  trzech  poziomów relacji  z  bibliotekami.  Relacja  na  płytkim

poziomie, polegająca na korzystaniu z materiałów bez większej pomocy bibliotekarza i raczej

ograniczonej,  kurtuazyjnej  konwersacji,  wydaje  się  najbardziej  upowszechniona,  co

potwierdzają wyniki wywiadów przeprowadzone w ramach ewaluacji projektu „Wykiełkuj na

rynku  pracy”,  ale  przede  wszystkim  wyniki  badań  ilościowych:  95%  respondentów

wypożyczało książki, 75% rozmawiało z bibliotekarzami lub innymi użytkownikami.

Poziom pośredni charakteryzuje się większym zaangażowaniem bibliotekarza, czyli w

praktyce polega na udzielaniu pomocy użytkownikowi w postaci indywidualnych porad oraz

bardziej sformalizowanych szkoleń, udostępniania miejsca i urządzeń do nauki i pracy. To, co

inwestuje użytkownik w relację na tym poziomie, to przede wszystkim jego czas. Jak ustalono

w ramach niniejszego badania, samo uczestnictwo w kursach (8%), wykładach i prelekcjach

(25%) oraz uczenie się w samotności (19%) lub w grupie (9%) wydaje się znacznie mniej

upowszechnione, a te dwa ostatnie dotyczą częściej osób młodszych. Natomiast około połowa

badanych  korzystała  w  bibliotekach  z  komputerów  i  internetu  oraz  innych  urządzeń

biurowych.

Poziom  głęboki  wymaga  zaangażowania  obu  stron,  jest  to  współpraca  między

bibliotekarzami a użytkownikami nastawiona albo na osiąganie wspólnych celów, albo na

samo  pogłębianie  relacji.  Sprzyja  jej  wykonywanie  w  bibliotekach  takich  czynności  jak

organizowanie  wydarzeń  kulturalnych,  akcji  społecznych  czy  bycie  wolontariuszem,  ale

nawet  mniej  skomplikowane  rekomendowanie  książek  do  zakupu.  Te  aktywności

wykonywała  w  bibliotekach  zdecydowana  mniejszość,  w  granicach  5%  osób  według

ilościowej części badania.

Wyniki  te  potwierdza rozkład upowszechnienia wykonywania działań według grup

wyróżnionych w wyniku analizy czynnikowej. Ponad jedna trzecia respondentów angażowała

się  w aktywności  z  zakresu  odbioru  kultury oraz  edukacji,  pracy i  nauki,  a  tylko  7% w

związane z życiem społecznym.

W wywiadach jakościowych pojawiły się również sugestie tego, jakie czynniki mogą

mieć  wpływ  na  korzystanie  z  bibliotek  oraz  na  przejście  na  kolejny  poziom  relacji  z

biblioteką. Były to:

• podaż  czasu  wolnego  –  im  więcej  czasu  wolnego,  tym  częstsze  są  odwiedziny

w bibliotece i mocniejsza relacja,

• alternatywne  źródła  korzyści  –  im  więcej  czasu  poświęcanego  na  aktywności

kulturalne, tym rzadsze są odwiedziny w bibliotece i relacja jest słabsza,
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• odwzajemnienie zaangażowania przez bibliotekarza.

Dwie  pierwsze  ze  wskazanych  przyczyn  można  zoperacjonalizować  do  trzech

zmiennych  występujących  w  badaniu  ilościowym.  W  przypadku  podaży  czasu  wolnego

byłaby to częstotliwość korzystania z bibliotek, a jeśli chodzi o alternatywne źródła korzyści -

korzystanie  z  innych  instytucji  kultury  oraz  korzystanie  z  mediów  innych

niż  książki  i  prasa.  Odwzajemnienie  zaangażowania  jest  tak  subiektywnym aspektem,  że

trudno jest znaleźć zmienną, która mogłaby mu odpowiadać w analizie ilościowej.

W  czasie  analizy  ilościowej  sprawdzono,  czy  zmienne  te  różnicują  próbę  pod

względem  korzystania  z  bibliotek.  Początkowo  wydawało  się,  że  duże  znaczenie  ma

szczególnie częstotliwość korzystania z bibliotek, natomiast w trakcie analizy ze zmiennymi

kontrolnymi związek ten okazał się pozorny.  Podobnie w przypadku korzystania z innych

mediów był nieistotny. Korzystanie z innych instytucji kultury miało znaczenie dla niektórych

zmiennych, ale związek ten miał inny kierunek niż sugerowały to wypowiedzi rozmówców w

czasie wywiadów. Korzystanie z innych niż biblioteki instytucji sprzyjało wykonywaniu w

bibliotece  takich  działań  jak:  uczestniczenie  w  spotkaniach  autorskich,  uczestniczenie  w

innych imprezach kulturalnych i spotykanie się z przedstawicielami samorządu. Przykład ten

pokazuje,  że  wywiady  jakościowe  mogą  być  punktem  wyjścia  do  interesujących  analiz

materiału  ilościowego  oraz  świadczy  o  odmienności  doświadczeń  na  poziomie  mikro  i

zależności zachodzących między zmiennymi na poziomie makro.

Jakie  zmienne  lepiej  wyjaśniają  sposoby  korzystania  z  bibliotek?  Wydaje  się,

że są to zmienne, które w badaniu przyjęto jako kontrolne, a spośród nich szczególnie wiek i

wielkość  miejscowości.  W  przypadku  wieku  widoczny  jest  podział  na  aktywności

preferowane przez osoby młodsze (praca naukowa i uczenie się w bibliotece oraz korzystanie

z  urządzeń)  i  osoby  starsze  (wypożyczanie  książek,  uczestniczenie  w  wydarzeniach

kulturalnych i zaangażowanie społeczne). Wydaje się także, że w większych miejscowościach

(za wyjątkiem Warszawy) badani byli skłonni do wykonywania w bibliotece większej liczby

działań, byli bardziej wszechstronnymi użytkownikami.

Korzyści, o których wspominali badani w czasie wywiadów dotyczyły:

• zdobycia  wiedzy,  samorozwoju  -  rozwoju  intelektualnego,  pobudzenia  myślenia  i

refleksyjności oraz zapewnienia dostępu do informacji i miejsca do nauki,

• edukacji  językowej,  a  przez  to  budowania  swojej  pozycji  w  grupie

i w społeczeństwie,

• osiągania preferowanych stanów emocjonalnych i odczuć: przyjemności, uspokojenia,

występował też element substytucji,

• tworzenia więzi społecznych.
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Negatywnym  efektem  korzystania  z  bibliotek,  a  konkretnie  nadmiarowego,

kompulsywnego,  nocnego  czytania  było  natomiast  obniżenie  produktywności  w  czasie

kolejnego dnia, a także poczucie zawodu, pojawiające się, gdy bibliotekarz nie odwzajemniał

zaangażowania użytkownika biblioteki.

Występowanie w większej zbiorowości korzyści wymienianych przez rozmówców w

badaniu  jakościowym zostało  potwierdzone w większości  w części  ilościowej.  Większość

respondentów  widziała  wpływ  bibliotek  poprzez  znalezienie  interesującej  informacji  i

pogłębienie wiedzy, możliwość skorzystania z materiałów nigdzie indziej niedostępnych i bez

opłat,  odpoczynek,  odstresowanie  się,  rozrywkę,  relaks,  przyjemność,  zdobycie  nowych

umiejętności  oraz  wymianę  doświadczeń.  Korzyści  z  zakresu  aktywności  społecznej  i

budowana nowych więzi były odczuwane natomiast przez mniejszą część badanych.

Ten wniosek wyciągnąć można także na podstawie częstości odczuwania korzyści w

podziale na grupy wyróżnione dzięki analizie czynnikowej – zwiększony dostęp do informacji

i  wiedzy oraz  odpoczynek  i  rozrywkę  odczuwało  dzięki  bibliotekom ponad  trzy  czwarte

badanych, a włączenie społeczne i cyfrowe – jedna trzecia.

Korzyści wymieniane przez biorących udział w badaniu użytkowników budowały ich

kapitał, przede wszystkim kulturowy i społeczny. Zarówno obszary korzyści wyróżnione w

badaniu  ilościowym  (przede  wszystkim  dostęp  do  informacji  i  wiedzy,  odpoczynek  i

przyjemność),  jak  i  wypowiedzi  ze  wszystkich  wywiadów  indywidualnych,  wskazują,  że

budowany za pośrednictwem bibliotek kapitał ma przede wszystkim wartość autoteliczną, a

nie instrumentalną, tj. zdobywany jest sam dla siebie, a nie dla osiągania innych, konkretnych

celów,  jest  też  mało  przekładalny  na  inne  formy  kapitału  (przede  wszystkim  na  kapitał

ekonomiczny).

Na podstawie przeglądu literatury można było postawić hipotezę, że korzyści płynące

z  bibliotek  są  szczególnie  istotne  dla  grup  defaworyzowanych  –  bezrobotnych,

niepełnosprawnych,  o  niższym  wykształceniu  i  dochodach,  a  także  w  inny  sposób

niesamodzielnych (np. dzieci i osób starszych). Wśród analizowanych w badaniu zmiennych

najważniejsza w tym kontekście wydaje się ocena sytuacji finansowej. Jednakże nie jest ona

istotna,  jeżeli  chodzi  o  różnicowanie  próby pod względem liczby odczuwania  korzyści  z

użytkowania  bibliotek,  ale  jeżeli  weźmiemy  pod  uwagę  typy  korzyści,  osoby  o  gorszej

sytuacji finansowej częściej odczuwają te związane z dostępem do komputerów, internetu i

innych urządzeń.

Zmienne, które generalnie lepiej przewidują liczbę odczuwanych korzyści to: liczba

wykonywanych w bibliotece działań  (korelacja  pozytywna),  wiek (korelacja  negatywna)  i

wielkość  miejscowości  (korelacja  negatywna).  Osoby  starsze  częściej  odpoczywały  i

relaksowały się dzięki bibliotekom. Potwierdzono także wnioski dotyczące osób młodych i
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odczuwania przez nich korzyści związanych z edukacją.

Jeżeli  zaś  chodzi  o  związek  pomiędzy  wykonywaniem  określonych  czynności

w bibliotekach a odczuwaniem konkretnych korzyści, warto pogłębić kwestię uczestnictwa w

kursach. Korzyścią, z którą najsilniej koreluje udział w kursach, jest możliwość skorzystania z

urządzeń  nigdzie  indziej  niedostępnych  (prawdopodobnie  komputerów  w  trakcie  kursów

związanych  z  kształceniem  kompetencji  cyfrowych).  W  ujęciu  jakościowym,

reprezentowanym  przez  ewaluację  projektu  „Wykiełkuj  na  rynku  pracy”,  stwierdzono

natomiast,  że  zwiększyła  się  wiedza  na  temat  szczegółowych  zagadnień  związanych  z

rynkiem  pracy  i  poszukiwaniem  zatrudnienia.  W  mniejszym  stopniu  nastąpiła  natomiast

zmiana,  jeżeli  chodzi  o  umiejętności.  Wpływ  na  postawy  wynikał  przede  wszystkim  ze

zmniejszenia się luki informacyjnej w zakresie tego, czym rynek pracy jest, jakie występują

na nim bariery i jak je pokonywać. Zmiana w zakresie postawy polegała na zmniejszeniu

strachu i stresu związanego z oceną własnej pozycji jako osoby młodej, budującej dopiero

swoją ścieżkę kariery.

Dyskusja

W pracy ograniczono w pewnym zakresie obszar badań, jakim jest wpływ społeczny.

W mniejszej mierze odnoszono się do wpływu w aspekcie zachowania dziedzictwa kultury i

rozwijania lokalnej tożsamości i lokalnej kultury ze względu na fakt, że wiążą się one z nieco

bardziej  wyspecjalizowanymi  działaniami  bibliotek  publicznych  i  aktywnościami

użytkowników.

Skupiono się  na korzystaniu  z  mniejszych bibliotek  lokalnych,  gdyż  stanowią  one

większość sieci bibliotecznej, choć w wypowiedziach badanych w ankietach i w wywiadach

pojawiały się także odniesienia do bibliotek na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz

dużych  bibliotek  akademickich.  Można  przypuszczać,  że  zarówno  doświadczenia

użytkowników korzystających z większych książnic, które charakteryzują się szeregiem cech

odmiennych od lokalnych, małych bibliotek, jak i ich ocena wpływu mogłyby być inne niż

zaprezentowane w niniejszym badaniu. Przyglądano się także bibliotekom jako fizycznemu

miejscu udostępniania zasobów, urządzeń i przestrzeni dla użytkowników, w związku z czym

na marginesie rozważań pozostawały usługi elektroniczne i sieciowe bibliotek.

Niemożliwe  jest  uogólnianie  wniosków  na  szerszą  populację  ze  względu  na

niereprezentatywność próby w badaniu sondażowym oraz jakościowy charakter pozostałych

analiz. Badanie miało także ograniczony zasięg terytorialny. Z pewnością rozszerzenie analiz

wniosłoby więcej do rozumienia czynników mających znaczenie dla korzystania z bibliotek i

odczuwania z tego korzyści w poszczególnych kohortach. Ponadto interesującym podejściem
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badawczym  byłoby  włączenie  do  badania  także  osób  niekorzystających  z  bibliotek.

Optymalnym rozwiązaniem byłoby, jak się wydaje, zrealizowanie ogólnopolskiego sondażu

na próbie reprezentatywnej.
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