„Biblioteki Publiczne w Liczbach” - roczniki
Roczniki opracowywane są w Pracowni Bibliotekoznawstwa IKiCz BN i publikowane przez
Bibliotekę Narodową od 1972 r. (pierwszy rocznik przedstawiał dane za 1971 r.). Zawierają analizę
statystyczną sytuacji organizacyjnej i wyników działania bibliotek publicznych w Polsce, opartą na
oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i sprawozdaniach opisowych wojewódzkich
bibliotek publicznych. Publikacja rejestruje także wpływ zmian o szerszym zasięgu na
funkcjonowanie bibliotek, w tym przeobrażeń globalnych o charakterze cywilizacyjnym
i technologicznym oraz zmian specyficznych dla społeczeństwa polskiego natury społecznej,
demograficznej i kulturowej.
Od rocznika obejmującego dane za 1999 r. wydawnictwo prezentowane jest w dwóch wersjach:
drukowanej i elektronicznej. Na potrzeby publikacji elektronicznej opracowywane są odrębne wersje
językowe: polska i angielska. Cezurą jest rok 1999, kiedy to zakończono ostatni etap reform
społecznych i ustrojowych w Polsce, zmieniających sytuację organizacyjną i merytoryczną bibliotek
publicznych, zainicjowanych w 1989 r.
Od 1999 r. biblioteki publiczne działają w trójstopniowym układzie ściśle powiązanym z podziałem
administracyjnym kraju (podobnie, jak przed 1975 r.) z wyodrębnionymi 18 wojewódzkimi
bibliotekami publicznymi w 16 terytorialnie dużych województwach, z niepełną siecią bibliotek
powiatowych (instytucjami powstającymi od 1999 r. i kształtującymi swe struktury po likwidacji
w 1975 r.) oraz siecią bibliotek gminnych.
Zmiany w organizacji bibliotekarstwa publicznego miały zasadniczy wpływ na sposób opracowania i
układ publikacji. Zakres danych w nowym układzie województw jest zbliżony do ich struktury
w rocznikach wcześniejszych (w wersji drukowanej), co umożliwia utrzymanie ich
porównywalności. W przekroju powiatowym natomiast zestaw danych i wskaźników w pierwszych
rocznikach zawiera wszystkie informacje, które zostały zebrane przez GUS. Rozszerzanie w
kolejnych latach przez GUS zakresu zbieranych danych w układzie powiatowym pozwoliło na coraz
większą ich porównywalność w przekrojach wojewódzkim i powiatowym. O dokonywanych
zmianach w strukturze danych informujemy w kolejnych rocznikach.

Układ rocznika:
•
•
•
•

•
•

Omówienie wybranych zagadnień dotyczących wyników działania bibliotek publicznych
w danym roku.
Uwagi i objaśnienia do tablic.
Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności sieci bibliotek publicznych.
Tablice statystyczne danych i wskaźników w porządku alfabetycznym jednostek
administracyjnych:
o w układzie wojewódzkim,
o w układzie powiatowym.
Tzw. tablice indeksowe, w układzie wynikającym z wartości danego wskaźnika.
Mapy wybranych wskaźników według województw.
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