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TYPOGRAFIA01.

Rodzina krojów obejmuje komplet odmian 
podstawowego kroju Programu din ce, oraz kroju 
systemowego Verdana.

W projekcie logo, wykorzystano krój pisma 
din ce w odmianie Regular.

W przypadku stosowania w tekście skrótu 
Programu - prb, należy ten skrót złożyć za po-
mocą funkcji Small Caps.

Em vulluptat vulputat. Obore magnisi. Ipis 
alit laore vel doluptatue magnis dolummy 
prb num dit praestrud del ipsum dolorpero-
sto consed duissi.

Pisownia hasła w tekście:

Em vulluptat vulputat. Obore magnisi. Ipis 
alit laore vel doluptatue magnis dolummy 
prb num dit praestrud del ipsum dolorpero-
sto consed duissi.

TYPOGRAFIA I KOLORYSTYKA

Rodzina krojów obejmuje:

DIN CE Medium

DIN CE Black

Verdana Regular

Verdana Bold

DIN CE Bold

Verdana Regular Italic

Verdana Bold Italic

DIN CE Light DIN CE Regular



KOLORYSTYKA02.

Pomarańczowy 

Pantone 021 C / U

CMYK: 0, 75, 100, 0

RGB: 235, 90, 5 

Szary

PANTONE Cool Gray 11 C / U

CMYK: 0, 0 , 0 , 85

RGB: 72, 72, 72

kolory podstawowe kolory uzupełniające

CMYK: 0, 100, 100, 0

RGB: 235, 90, 5 

CMYK: 0, 50, 100, 0

RGB: 240, 134, 0

CMYK: 0, 35, 100, 0

RGB: 248, 175, 0

CMYK: 0, 0 , 0 , 95

RGB: 26, 26, 26

CMYK: 0, 0 , 0 , 60

RGB: 134, 134, 134

CMYK: 0, 0 , 0 , 40

RGB: 177, 177, 177

TYPOGRAFIA I KOLORYSTYKA



WERSJE03.

Logo Programu występuje w dwóch wersjach 
językowych: polskiej (A) i angielskiej (B).

B   wersja angielska

A   wersja polska

LOGO



KONSTRUKCJA04.

Podstawowa konstrukcja logo Programu 
opiera się na module, którego wartość (A) jest 
równa szerokości szewronu.

A A 1/2 A

LOGO



POLE OCHRONNE05.

Pole ochronne jest wyznaczane modułem (A) 
w formie kwadratu o bokach równych połowie 
wysokości szewronu.

W obrębie wyznaczonego pola ochronnego 
nie należy umieszczać jakichkolwiek obiektów 
niebędących elementem znaku; tekstu, grafiki 
lub zdjęć.

A

1/2 A

1/2 A

1/2 A

1/2 A

1/2 A

LOGO



SKALOWANIE06.

Minimalną dopuszczalne wielkość logo Pro-
gramu wyznacza się wysokością znaku wyno-
szącą 7 mm.

Znaki zaprezentowane w skali 1:1.

min h = 7 mmmin h = 7 mm

LOGO



ODMIANY07.

A   odmiany podstawowe

B   odmiany uzupełniające

C   odmiany uproszczone

LOGO

Logo posiada system porządkujący. Wersje 
podstawowe: A, posiadają własne odmiany uzu-
pełniające: B oraz uproszczone: C. 

Odmiany uproszczone powinny być stoso-
wane wyłącznie w sytuacjach gdy względy tech-
niczne nie pozwalają stosować odmian podsta-
wowych lub uzupełniających.



NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE08.

Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji in-
gerujących w integralność logo, z wyjątkiem 
dozwolonych wersji opisanych na pozostałych 
stronach tej księgi znaku.

usuwać elementów skalować nieproporcjonalnie stosować cienia

obracać

zniekształcać i sotosować efektów

zmieniać kolorystyki
stosować na tle
utrudniającym czytelność

Nie wolno:

zmieniać pozycji elementów stosować obrysu

LOGO



WIZYTÓWKA09.MATERIAŁY PROGRAMU

przód wizytówki imiennej Programu przód wizytówki instytucjonalnej Programu rewers wizytówek imiennych i instytucjonalnych Programu



TECZKA10.MATERIAŁY PROGRAMU

front teczki wnętrze teczki



BROSZURA11.MATERIAŁY PROGRAMU

Donec dictum, metus ut lacinia pulvinar, mauris augue bibendum
neque, et semper justo est tristique nibh. Donec malesuada, libero
sit amet vehicula mattis, turpis leo tincidunt libero.

Lorem ipsum dolor
Consectetur adipiscing elit 
fusce conse quat luctus lacus.
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Lorem ipsum dolor. Consectetur adipiscing elit.

Integer nisi. Fusce consequat luctus lacus. 

Suspendisse ligula enim commodoa.

Donec dictum metus ut lacinia pulvinar.

Donec malesuada.

Llibero sit amet. Turpis leo tincidunt libero.

Morbi volutpat. Neque vitae rhoncus adipiscing.

Lectus. In tincidunt turpis mi in velit.

Duis dolor justo. Semper vitae.

Aliquam quis lectus.

SPIS
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Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Duipsum nullandion henit prat nibh ea at. Nulputpat, conulput ing ex ea commy niate 

essed et num vulluptatie magnim at, sent dolute doloreet landre dit nim veliqui ent lor

sectem dolenisisi tis eugait landre dolum acil dolobore molessim ing essissi te dolobore

duiscipit utpat. To dolore consed dolobore facidunt at vulpute voloreet exeros nit pra-

esequis non ulputatet, corercidunt dolobortin henis am qui tie mod eugiam ipsuscilisi.

Nulputpat

Duipsum nullandion henit prat nibh ea at. Nulputpat, conulput ing ex ea commy niate 

essed et num vulluptatie magnim at, sent dolute doloreet landre dit nim veliqui ent lor

sectem dolenisisi tis eugait landre dolum acil dolobore molessim ing essissi te dolobore

duiscipit utpat.

Duipsum nullandion henit 

Duipsum nullandion henit prat nibh ea at. Nulputpat, conulput ing ex ea commy niate 

essed et num vulluptatie magnim at, sent dolute doloreet landre dit nim veliqui ent lor

sectem dolenisisi tis eugait landre dolum acil dolobore molessim ing essissi te dolobore

duiscipit utpat. To dolore consed dolobore facidunt at vulpute voloreet exeros nit pra-

esequis non ulputate.

Dolor Sit Amet

Duipsum nullandion henit prat nibh ea at. Nulputpat, conulput ing ex ea commy niate 

essed et num vulluptatie magnim at, sent dolute doloreet landre dit nim veliqui ent lor

sectem dolenisisi tis eugait landre dolum acil dolobore molessim ing essissi te dolobore

duiscipit utpat. To dolore consed dolobore facidunt at vulpute voloreet exeros nit pra-

esequis non ulputatet, corercidunt dolobortin henis am qui tie mod eugiam ipsuscilisi.

To dolore consed dolobore facidunt at vulpute

Duipsum nullandion henit prat nibh ea at. Nulputpat, conulput ing ex ea commy niate 

essed et num vulluptatie magnim at, sent dolute doloreet landre dit nim veliqui ent lor

sectem dolenisisi tis eugait landre dolum acil dolobore molessim ing essissi te dolobore

duiscipit utpat. Voloreet exeros nit praesequis non ulputatet, corercidunt dolobortin he-

nis am qui tie mod eugiam ipsuscilisi.

PARTNERZY
PROGRAMU

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Duipsum nullandion henit prat nibh ea at. Nulputpat, conulput ing ex ea commy niate 

essed et num vulluptatie magnim at, sent dolute doloreet landre dit nim veliqui ent lor

sectem dolenisisi tis eugait landre dolum acil dolobore molessim ing essissi te dolobore

duiscipit utpat. To dolore consed dolobore facidunt at vulpute voloreet exeros nit pra-

esequis non ulputatet, corercidunt dolobortin henis am qui tie mod eugiam ipsuscilisi.

Nulputpat

Duipsum nullandion henit prat nibh ea at. Nulputpat, conulput ing ex ea commy niate 

essed et num vulluptatie magnim at, sent dolute doloreet landre dit nim veliqui ent lor

sectem dolenisisi tis eugait landre dolum acil dolobore molessim ing essissi te dolobore

duiscipit utpat.

Duipsum nullandion henit 

Duipsum nullandion henit prat nibh ea at. Nulputpat, conulput ing ex ea commy niate 

essed et num vulluptatie magnim at, sent dolute doloreet landre dit nim veliqui ent lor

sectem dolenisisi tis eugait landre dolum acil dolobore molessim ing essissi te dolobore

duiscipit utpat. To dolore consed dolobore facidunt at vulpute voloreet exeros nit pra-

esequis non ulputate.

Dolor Sit Amet

Duipsum nullandion henit prat nibh ea at. Nulputpat, conulput ing ex ea commy niate 

essed et num vulluptatie magnim at, sent dolute doloreet landre dit nim veliqui ent lor

sectem dolenisisi tis eugait landre dolum acil dolobore molessim ing essissi te dolobore

duiscipit utpat. To dolore consed dolobore facidunt at vulpute voloreet exeros nit pra-

esequis non ulputatet, corercidunt dolobortin henis am qui tie mod eugiam ipsuscilisi.

To dolore consed dolobore facidunt at vulpute

Duipsum nullandion henit prat nibh ea at. Nulputpat, conulput ing ex ea commy niate 

essed et num vulluptatie magnim at, sent dolute doloreet landre dit nim veliqui ent lor

sectem dolenisisi tis eugait landre dolum acil dolobore molessim ing essissi te dolobore

duiscipit utpat. Voloreet exeros nit praesequis non ulputatet, corercidunt dolobortin he-

nis am qui tie mod eugiam ipsuscilisi.

Ibh et, sum erosto corperosto corting ex ex ero con heniam quatem in utatue te

voluptatet num et vel incinci ncilla consectem niam quis duis do eu

feugiam velismo dolore min eum zzriliquatum dolore vel ullaoreet euisl

eu faccum nisis nonsenim iriurercilit lortio commod ming euipit alis am-

con ea facilit atem il et utpat, susto eum el iriure tet alit augue ting enim

zzrillum acil ea facipsummy nit alis nibh ero dolore velent iliquis aut am

ing eum ilis aut ad euisi.

Iquis dipit wisim zzrilit, quat. Ommodolent praestrud eugait, quisl utpat in henisci tie facilit

wiscip estrud te molorpercip er sequam volore con venismo dipsum non hendre modolore

venis atie tet autpatissim dolut dolore feummy nit lum elenit lorem aliquisi bla augait, quam,

con vullandiatue faci blaor sequisisse tionsequatum ing er amet, consequat.Il ullutat auta-

tum etuer am incilla commy numsan ut velit er aliquis nullandiam vullaore minim quametum

ad tat. Tet, sit iuscilis adiamcon henit luptat vent in ero eril er sustion ulputat. Bortin volore

facillum velenim dunt alit pratem dolorem illummy nulluptat ulput.

Alis at praesse quismolor sim diam volore dion er sit, commy nim volorem ex ele-

nim nullam nulput illamet nos nonsent vulput luptat wis delismo dolore conse-

quat do eui blan ulla feu faciliqui eliquisi.

Augue euismolobore cortie faccumsan velisci llaore dio dit dolortie conumsan utat, quatuer

sum iniam, conse dolorti ncipsum ipis nulla alit acinciduisl digna feu feugait lam nonulla

ndiam, coreet, sisl eu facidunt dolese molobor ilit nonsequ iscipsusci blamet nonsectem nis

dolor adio dolore vel iniamcore tismoloreet, corem ad ero odigna consequipsum vel ut nul-

pute ting endrem dolortie delisl esequate velesectet velisi tis nosto et, consecte et ullam

volortie faccum inciliq uipisl uequate veleseclla feui erostio conseniatum in velenim nostin-

cip ero commodolore magna feugait wisiscip del utatinis nullam num il iliquis nosto dolobor

perosti onulluptat, quis amet

Alis at praesse quismolor sim diam 
volore dion er sit volore praesse.
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Alis at praesse quismolor sim diam volore dion er sit, commy nim volorem ex ele-

nim nullam nulput illamet nos nonsent vulput luptat wis delismo dolore

consequat do eui blan ulla feu faciliqui eliquisi.Ibh et, sum erosto corpe-

rosto corting ex ex ero con heniam quatem in utatue te voluptatet num et

vel incinci ncilla consectem niam quis duis do eu.

Feugiam velismo dolore min eum zzriliquatum dolore vel ullaoreet euisl eu:

Ommodolent praestrud eugait.

Quisl utpat in henisci tie facilit.

Wiscip estrud te molorpercip er sequam volore.

Con venismo dipsum non hendre modolore.

Alis at praesse quismolor sim diam volore dion er sit, commy nim volorem ex elenim nullam 

nulput illamet nos nonsent vulput luptat wis delismo dolore consequat do eui blan ulla feu

faciliqui eliquisi.Il ullutat autatum etuer am incilla commy numsan ut velit er aliquis nullan-

diam vullaore minim quametum ad tat. Tet, sit iuscilis adiamcon henit luptat vent in ero eril

er sustion ulputat. Bortin volore facillum velenim dunt alit pratem dolorem illummy nul-

luptat ulput augue euismolobore cortie faccumsan.

Il ullutat autatum etuer am incilla commy numsan ut velit er aliquis nullandiam vullaore mi-

nim quametum ad tat. Tet, sit iuscilis adiamcon henit luptat vent in ero eril er sustion ulputat.

Bortin volore facillum velenim dunt alit pratem dolorem illummy nulluptat ulput augue euis-

molobore cortie faccumsan velisci llaore dio dit dolortie conumsan utat, quatuer sum iniam,

conse dolorti ncipsum ipis nulla alit acinciduisl digna feu feugait lam nonulla ndiam, coreet,

sisl eu facidunt dolese molobor ilit nonsequ iscipsusci blamet nonsectem nis dolor adio do-

lore vel iniamcore tismoloreet, corem ad ero odigna consequipsum vel ut nulpute ting en

t dolortie conumsan utat, quatuer sum iniam, conse dolorti ncipsum ipis nulla alit acinciduisl

digna feu feugait lam nonulla ndiam, coreet, sisl eu facidunt dolese molobor ilit nonsequ is-

cipsusci blamet nonsectem nis dolor adio dolore vel iniamcore tismoloreet, corem ad ero

odigna consequipsum vel ut nulpute ting endrem dolortie delisl esequate velesectet velisi tis

nosto et, consecte et ullam volortie faccum inciliq uipisl ulla feui erostio conseniatum in ve-

lenim nostincip ero commodolore magna feugait wisiscip exercinit eraesto dolor sit velis 

dolorem dunt lute modolor alissi te min voloreet, sum zzrit la acin et,

Lorem ipsum Dolese Nullam Ting endrem Odigna

Iniamonte — — — 1

Sum 2 1 — —

Lorem 4 2 2 —

Dolor — — — 1

Conse dolor — — — 2

1.

»

»

»

»
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wissim nibh eugue eummy niam zzrit vercinc ipissis nulla consequam zzrit ut autat luptat,

consed te feu faci tem duisl dit illamet, sum zzril iliqui et, quate eumsan henim vel utpat. Ut

lor ipisim volenit ulputat del utatinis nullam num il iliquis nosto dolobor perosti onulluptat,

quis amet

Ibh exer in utpat. Giamconsed te consed te corper aliquat vel et aut vulla core conumsandio 

consequam velit, vel er sequatet deliquatue magniam consectem ea faciduis alit wis duipis

ea adit, vendipsusci esed min ullutpatie feugue dolor iuscin hent ipit, suscidunt loreril dunt

wis num atie coreet aut diat euipis at, quamet lumsan ulput atuer sustrud tem do odolore

facillandit luptat. Dolore dipsust ionsequatis dunt prat et adit nonsed min ut ex eugiat irilis

nos adit alit volor sis ero et accum velissenim augait, vel inim zzrit augait el do odio odit niam,

volortio odigna consequis nostinibh et volortinis dio consequis acipisci blaorpero dunt lup-

tat, sustrud dolore duisse tat lore faccumm olenim velent acipsus ciliquis alit in ver acinim

velessed del estrud ea feummy nos nit acidui bla conulput iliquam zzriustis auguerat. Faci tisl 

in et luptatum niscilis et lamet adit lan vent amcommy num eugait dunt volor susci blan ve-

raese quatie commy nit nonsequ issectem iure dolore dolore et nullut alit lum zzriliquis acil-

lan henis dolutet laor sumsandrem aute modolore feugait vel eummy nulput aliquam, qui-

pisl init lum duis nos am dit ametue er amet adipis nim num veliquat, se vel ex eu faccum

autat. Im vel utet, conullum delit wisim aci tem quissit auguerit velit ad magna core faciduis

ea aliquissit et utat iure te molenim incidunt lutpatem quismolore erciduisis nosto commy

nosto core dolore magna feumsan ut diamcon sendre doloreetum dolorerat dolenim quis-

mod magnit ulput nonsequ iscinis at. Molobore molumsa ndreet iriusci liquat. Ros amet la

conulput prat.

Eleniat nis nosto ex ercilit aliqui er sent aliquisit utpat lam velis nullandipit lam iniam, conulla 

feum amconsequat.

Um ad tin velis doloreet nonullam velit volendi psusto do dolore essim vercip el ea

adit adit wisis adipisit adipit praestrud eum exer at. Ut ipismod eum alit

niamet in erostio nullan velenit, quat lore do od enismodo euismolore do

odiamco nsequat inibh ese cor sum doluptat num do dolorem nullamcon-

se conse feugait volorer osting euissi.

Dui ero ex eui bla con velis nos autpat. Dolent vulla con henisi blandre corperat dip eummy 

num iriurerosto ea commodolorem quipsum delestrud tin eu feuis dolore velit lut num in

ullut autat. Iquat vel esenit do delit nismolor sustissis atio odolutpat dipsum ipit lut el dit

nonsenim dolore dionsent lumsan veliquat. Iduis ea conulluptat nulpute conum vent nos

nim quam, core modiamc onsectet nibh ea core con ullaore raessecte min er senim vendre

mincil ut amet prate magna facidunt praesse niatism odiam, senisisi te velenismod deliquis

alit aliquat ad mod delesecte magnim dolor susciduip et in heniamet ad et incilla conulla

facilla faccumsan utat ut nibh exer acipsum vel do essed modoluptatem ing ese vulla faccum 

diat vendiam vullandre mincili quatet nis numsandio commy nulla at eum vulla adiationse

feugait, sequism olorperit, quat wis do dit praesto odolorp eriure feum velit dolore minim

volorer sim vulput utpat ipis alit ex et inci blametu msandre eummolorper sit venisi blandig-

niam diat, quatie doloreet prat. Ut atinim verit augait eui tetum voloreet il irit vel iure ex et,
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Ipit lut in henit ulla conse dolore conulla aut iriliquatio dipit lore magnim velit wis
adionsenibh exerilla conum ilit, conum num elis ad mod doloreet praestis amet lore veli-
quam illut at, si eugait iriusto estie magna con veriusto dolent la facilit wisisit. Ipit lut in
henit ulla conse dolore conulla aut iriliquatio dipit lore magnim velit wis adionsenibh exe-
rilla conum ilit, conum num elis ad mod doloreet praestis amet lore veliquam illut at, si
eugait iriusto estie magna con veriusto dolent la lit, conum num elis ad mod doloreet pra-
estis amet lore veliquam illut at, si eugait iriusto estie magna cowisisit.

rozdział 01 Zadania bibliotek gminnych w świetle obowiązującego prawa. Biblioteka jako centrum kulturalne miejscowości 15

Motywacja = niezadowolenie ze stanu obecnego 
+ konsekwencje + cel + plan działania =

Jak dobrać koszulę?

Do ubrania jednokolorowego – koszula kolorowa lub kolorowa we wzorki

Do ubrania we wzorki – koszula jednokolorowa o pastelowym odcieniu

Do ubrania granatowego – koszula w błękitnym, nienasyconym kolorze

Do ubrania brązowego - koszula w kremowym, nienasyconym kolorze

Do ubrania szarego – koszula błękitna lub kremowa.

Rękawy koszuli powinny wystawać spod rękawów marynarki jednak nie
więcej niż 2 cm.

»
»
»
»
»
»

?

Wzorując się na schematach wzajemnej zależności między jakością obsługi 
czytelników a sytuacją bibliotekarzy i bibliotek, zastanów się jak wyglądała-
by ona:

w zależności od sposobu traktowania pracowników biblioteki?

w zależności od jakości obsługi partnerów lokalnych?

w zależności od jakości obsługi instytucji współpracujących i ich pra-
cowników?

»
»
»

Zastanów się! !

01 Zadania bibliotek gminnych w świetle 
obowiązującego prawa. Biblioteka jako
centrum kulturalne miejscowości

Gue mod tat. Duisci te feuis non utem quipsum sandrercin er sum qui tate feum do
odit nos nullandre magnis nostion henis am dolor ad tat. Voloreet, commodolum volessed
dipsuscidunt lut vulput autetum zzriusto dolore veros nostrud mod te magnibh ero dignis-
sis nis dunt niamconsecte do dolor sed tionsendre vel ute dolore digna facil ea atuercil ut
am verciduisi.

Celem tego rozdziału jest nakreślenie prawnych ram dzia-
łania bibliotek gminnych po to, aby uczestnicy kursu byli 
świadomi, w jakich granicach prawnych muszą mieścić się 
planowane przez nich działania na rzecz rozwoju biblioteki. 
Dodatkowo przedstawiono wynikające z przepisów prawa 
możliwości wsparcia działań bibliotek gminnych przez ich 
organizatorów i inne instytucje. W końcowej części rozdzia-
łu zostały zarysowane przykładowe kierunki rozwoju biblio-
teki gminnej, możliwe do realizacji w ramach obowiązują-
cego porządku prawnego.

Cele i zadania bibliotek, w tym cele działania bibliotek pub-
licznych, wynikające z przepisów prawa,
Ograniczenia prawne realizacji przez bibliotekę publiczną 
postawionych przed nią celów,
Warunki określania przez organizatorów celów i zdań bi-
bliotek gminnych,
Rodzaje aktów prawa wewnętrznego, która stanowią o za-
kresie działalności, celach i zadaniach bibliotek gminnych,
Zakres wsparcia, na jakie może liczyć biblioteka gminna, 
od swojego organizatora oraz od bibliotek powiatowych
i wojewódzkich,
Potencjalne kierunki rozwoju biblioteki gminnej.

»

»

»

»

»

»

W tym rozdziale poznasz:

Cele i zadania bibliotek, w tym cele działania bibliotek publicznych, wynikające 
z przepisów prawa.

»
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Ipit lut in henit ulla conse dolore conulla aut iriliquatio dipit lore magnim velit wis 
adionsenibh exerilla conum ilit, conum num elis ad mod doloreet praestis amet lore veli-
quam illut at, si eugait iriusto estie magna con veriusto dolent la facilit wisisit, quisl eratis 
nullaor si. Amet, conulput lum ea feuguer iusciduis autpatio odolor sit, vullutpat ut praessi. 
Ecte commodo loreet digna feugait init luptat nismolute faciliquisl ex ex et dolutpat.

Uguerci tionullandio od dionseq uissequat, sequat Consequi eu faccum ex endre do
dio conummo doloboreetue tinci eugiamcore te dolor augait, velis dunt praesto do dolup-
tatio doloborer irit nismod ex ex ea consequam incin heniat adiamconse enim quisi estrud
modiat, consequisit veraesto dunt nostrud tissequis autatie ea faccum qui et in henit nim
velit augiam nulluptat nit lore min eu feum velessequat wiscipit lut alisi bla facil ut venim
diamcortin venim iureet, consequat. Dit irit wis autAliqui tem num veros nismodi amconse 
veraessi tatum velessectet doloreet la feuipis dolor inis deliquatet enim inim zzrit, commo-
lore conullum ipisi. Onullaore te commodo loreetu msandrem dolorem quam adignis alis ex 
ex enit lum duipisim dolorer sim dipit veraessi.
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W bibliotece przy bulwarze Ikara raz w tygodniu spotykają się ludzie chorzy 
na stwardnienie rozsiane (SM). Znaleźli tu przychylną atmosferę. Biorą udział 
w prelekcjach, spotkaniach z pisarzami i ciekawymi ludźmi, dyskutują nad 
filmem i książką. Towarzyszy im zawsze kierowniczka filii, bardzo zaangażo-
wana w pracę z tymi ludźmi. Koło teatralne działające przy bibliotece dało 
dla nich dwa koncerty. Stowarzyszenie Rozwoju Osób Niepełnosprawnych, 
w ramach realizacji programu edukacyjno-terapeutycznego “Jak żyć z SM?”, 
zorganizowało w czerwcu na terenie biblioteki konferencję.

Przykład dobrej praktyki +

Partnerstwo ma szanse zaistnieć kiedy obydwie strony dostrzegają w uczest-
niczeniu w nim korzyści dla siebie. 

Uwaga! !!

Badania marketingowe w bibliotekarstwie – za badania marketingowe w bibliotekarstwie można uznać te,

które wprost lub pośrednio odnoszą się do sfery usług. Są to zewnętrzne analizy otoczenia biblioteki, jej śro-

dowiska oraz analizy wewnątrzbiblioteczne tych wszystkich czynników, które mają na realizację usług jakikol-

wiek wpływ20.

Badacz – osoba, która przygotowuje, planuje i przeprowadza badania.

Respondent – osoba badana.

Wywiad osobisty (indywidualny) – sytuacja bezpośredniej relacji interpersonalnej, w której osoba prowadzą-

ca wywiad zadaje respondentowi pytania opracowane w taki sposób, aby udzielone odpowiedzi pozostawały 

w związku z hipotezą badawczą21

Wywiad nieukierunkowany (nieustrukturalizowany) – najmniej ustrukturowana forma wywiadu, w której 

badacz nie kieruje się wcześniej przygotowanym planem, a także nie zadaje pytań w ustalonej kolejności. Ba-

dacz może swobodnie wybierać obszary badania i zadawać specyficzne pytania w trakcie wywiadu22

Wywiad według ustrukturowanego planu – wywiad, w którym zadawanie pytań (ich sposób sformułowania

i kolejność zadawania) są ustalone i identyczne dla wszystkich respondentów23

Anonimowość – ochrona osób uczestniczących w badaniach poprzez oddzielenie danych identyfikujących te

osoby od udzielonych przez nie informacji24

Kwestionariusz – dokument zawierający pytania i inne narzędzia służące do zebrania informacji, które mają 

zostać przeanalizowane25

E. Babbie, „Badania społeczne w praktyce”, PWN, Warszawa 2004

G. Babiński, „Etapy procesu badawczego”, [w:] M. Malikowski, M. Niezgoda (red.), Badania empiryczne w so-
cjologii. Wybór tekstów, WSSG, Tyczyn 1980

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, „Metody badawcze w naukach społecznych”, Zysk i S-ka, Poznań 
2001

D.Maison, „Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych”, PWN, Warszawa
2001

Anna M. Nikodemska-Wołowik, „Jakościowe badania marketingowe”, PWE, Warszawa 1999

J. Wojciechowski, „Marketing w bibliotece”, SPB, Warszawa 1993

»

»

»

»

»

»

22 Tamże
23 Tamże
24 Tamże
25 Earl Babbie, „Badania społeczne w praktyce”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
26 Tamże
27 C. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias „Metody badawcze w naukach społecznych”, Zysk i S-ka Wydaw-

nictwo, Poznań 2001
28 Tamże 
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Opracowanie planu
pracy biblioteki

Ciekawostki z historii...

Biblioteka Aleksandryjska – największa bi-

blioteka świata starożytnego założona w

Aleksandrii przez Ptolemeusza I Sotera 

(datuje się to wydarzenie na lata około 

350-283 p.n.e). biblioteka posiadała ok.

700000 zwojów, ogród botaniczny i obser-

watorium astronomiczne. Prometeusz II

Filadelfos przyczynił się istotnie do zgro-

madzenia wielu znaczących zbiorów. Na-

kazał przeszukania rejonu śródziemno-

morskiego w poszukiwaniu cennych pism.

By zdobyć cenne utwory uciekał się nawet 

do niegodziwości. Świadczy o tym skanda-

liczna historia: zubożone Ateny zaciągnęły 

u Ptolemeusza pożyczkę, dając w zastaw 

przechowywane na Akropolu zwoje z tra-

gediami Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypide-

sa. Ptolemeusz kazał sporządzić z nich 

wierne kopie, które odesłał Ateńczykom, a
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MATERIAŁY SZKOLENIOWE13.MATERIAŁY PROGRAMU



WYTYCZNE PRODUKCYJNE

Papeterię p r b  oraz materiały Programu i 
reklamowe (broszury, foldery itp.) należy druko-
wać na papierze matowym kredowanym w kolo-
rze białym. Dla efektu można również stosować 
miejscowo lakier UV lub folię błyszczącą. 




