DIAGNOZA
Badanie wykonane w ramach projektu „Dialog w działaniu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie to samodzielna instytucja kultury, która zapewnia dostęp do
bogatego zbioru książek, czasopism, audiobooków, gier planszowych i filmów oraz oferuje całe spectrum
działań edukacyjno-kulturalnych skierowanych do mieszkańców Iławy i okolic.

CEL
Biblioteka w Iławie oferuje wiele zajęć i wydarzeń promujących czytelnictwo i takich, które wykraczają
poza działalność statutową biblioteki. Głównym celem diagnozy było zebranie od mieszkańców informacji na
temat oczekiwań związanych z działalnością biblioteki. Chcemy, aby nasza oferta odpowiadała rzeczywistym
potrzebom lokalnej społeczności. Jednocześnie diagnoza ma pomóc w rozpoznaniu barier w komunikacji
biblioteki z użytkownikiem oraz przyczyn, dla których nie korzystają oni z pełnej oferty biblioteki.

METODOLOGIA
Diagnoza została przeprowadzona za pomocą ankiety dostępnej online oraz w budynku biblioteki
głównej i filii nr 2. Kwestionariusz zawierał metryczkę, w skład której wchodziły 4 pytania zamknięte oraz dział
„Porozmawiajmy o kulturze”, w którym zostało zawartych 8 pytań zamkniętych (w tym pytania z
zastosowaniem skali Likerta i wielokrotnego wyboru) oraz 6 pytań otwartych, które nie były wymagane.
W diagnozie wzięło udział 121 respondentów, z czego 105 osób wypełniło ankietę online, a papierową
wersję – 16 osób.
59% badanych to kobiety, 40% to mężczyźni, 2 osoby wolały nie odpowiedzieć na to pytanie. Największą
grupę badanych – 79% – stanowią osoby między 26 a 55 rokiem życia.
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Rysunek 1. Wykres kołowy obrazujący podział respondentów ze względu na płeć.

Rysunek 2. Wykres kołowy obrazujący podział respondentów ze względu na wiek.

DIAGNOZA
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Respondenci to w większości osoby z
wyższym wykształceniem (66%), reszta
badanych ma wykształcenie zawodowe lub
średnie (34%). W ankiecie nie wzięły udziału
osoby z wykształceniem podstawowym lub
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Brak
Rysunek 4. Wykres kołowy obrazujący podział respondentów ze względu na wykształcenie.
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Rysunek 3. Wykres kołowy obrazujące podział respondentów ze względu na miejsce zamieszkania.

Większość respondentów mieszka w centrum Iławy oraz na Osiedlu Podleśnym (39%), prawdopodobnie
spowodowane jest to faktem, że w Centrum znajduję się siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie, a na
Osiedlu Podleśnym jest Filia nr 2. Na wykresie widać jednak, ze wśród naszych czytelników mamy osoby z
całej Iławy, a nawet spoza miasta.

DIAGNOZA
POROZMAWIAJMY O KULTURZE
Ta część ankiety została przeznaczona na pytania, które wskazują na ofertę kulturalną Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Iławie oraz na takie, które pozwolą nam zobaczyć, jak działalność biblioteki prezentuje
się na tle innych jednostek kulturalnych w mieście. Ten rozdział kwestionariusza zawiera pytania zamknięte
oraz pytania otwarte. Odpowiedź na pytania otwarte nie była wymagana, jednak prawie 40% z ankietowanych
postanowiła na nie odpowiedzieć.
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Rysunek 5. Wykres kołowy obrazujący zdanie respondentów na temat kultury w mieście.

W tym pytaniu poprosiliśmy respondentów o ocenę ogólną kultury w Iławie. Według odpowiedzi, ponad połowa
ankietowanych nie ma zdania na temat kultury w mieście, natomiast druga połowa ma zdanie bardzo
podzielone. 21% ankietowanych uważa, że kultura w Iławie jest na dobrym/bardzo dobrym poziome, z kolei
24% uważa, że kultura w mieście jest na złym/bardzo złym poziomie.
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Rysunek 6. Wykres kołowy obrazujący zdanie respondentów nt. działalności MBP w Iławie.
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DIAGNOZA
Respondenci mają w większości dobre zdanie na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie. Aż
65% ocenia działalność MBP w Iławie na dobrze/bardzo dobrze. 20% nie ma zdania na ten temat, a 15%
ocenia działalność źle/bardzo źle.
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Rysunek 7. Wykres kołowy obrazujący częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez MBP w Iławie.

W następnym pytaniu zapytaliśmy o częstotliwość brania udziału w wydarzeniach organizowanych przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie. Aż 60% ankietowanych wcale lub prawie wcale nie bierze udziału w
wydarzeniach. 25% chętnie lub bardzo chętnie bierze w nich udział, natomiast 15% nie wyraziło zdania na ten
temat.
W kolejnym pytaniu poprosiliśmy o uzasadnienie odpowiedzi – skorzystało z tego 57% ankietowanych.
Najczęstszymi uzasadnieniami były: brak czasu i chęci oraz niedocierająca informacja. Ankietowani wskazali,
że często o wydarzeniach nie dowiadywali się wcale lub już po fakcie. Część z respondentów wskazała
również na to, że tematyka wydarzeń nie jest dla nich interesująca. Ankietowani uważają również, że
wydarzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie organizowane są dla masowego odbiorcy, co jest dla nich
przeszkodą, ponieważ lepiej czują się w kameralnym gronie.
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Rysunek 8. Tabela obrazująca popularność formatów proponowanych przez MBP w Iławie.

Następne pytanie dotyczyło formatów proponowanych do tej pory przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie.
Wydarzeniem najbardziej znanym czytelnikom okazało się „Spotkanie z historią”, aż 64% respondentów
wskazało, że zna ten format, a 23% z nich brało w nim udział. Drugim w kolejności wydarzeniem jest „Noc
Bibliotek” – zna go 59% respondentów, z czego 26% brało w nim udział. Miejsce na podium zajęły również
Dyskusyjne Kluby Książki, o których słyszało 56% ankietowanych, a 10% z nich wzięło udział. Jak wynika z
tabelki, znajomość formatów/wydarzeń proponowanych przez bibliotekę jest na średnim poziomie.
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Rysunek 9. Wykres kołowy obrazujący źródła informacji na temat wydarzeń.
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DIAGNOZA
W tym pytaniu poprosiliśmy o wskazanie tych źródeł informacji, z których respondenci dowiadują się najwięcej
na temat działań biblioteki. 52% stanowią źródła internetowe, tj. portale społecznościowe oraz informacyjne.
Dobrym nośnikiem informacji są również plakaty porozwieszanie na mieście oraz lokalna prasa. Popularnością
cieszy się również marketing szeptany.
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Rysunek 10. Wykres kołowy obrazujący zaangażowanie respondentów.

22% ankietowanych wyraziło chęć do zaangażowania się w życie społeczno-kulturalne w Iławie, 32% oceniło
swoje chęci na prawie wcale/wcale, 36% nie ma zdania na ten temat.
W kolejnym pytaniu poprosiliśmy o uzasadnienie odpowiedzi. 63% respondentów postanowiło się
wypowiedzieć. Głównym argumentem znów był brak czasu oraz niedoinformowanie. Respondenci wskazali
również na brak ochoty spowodowany zmęczeniem po pracy lub brakiem interesujących dla nich możliwości.
Część z respondentów wskazała na prywatne bariery, takie jak „zbyt liberalny charakter wydarzeń” lub
„wydarzenia zbyt masowe jak na ich gusta”.
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Rysunek 11. Wykres obrazujący zainteresowania respondentów

DIAGNOZA
Poprosiliśmy ankietowanych o ocenę zaproponowanych przez nas form spędzania wolnego czasu.
Największą popularnością cieszą się: oglądanie filmów oraz słuchanie muzyki. Najmniej zainteresowani są
rękodziełem, rysowaniem/malowaniem. A najbardziej obojętne jest pisanie.
Kolejnym pytaniem było pytanie otwarte – „Jaka jest Pana/i ulubiona forma spędzania czasu?” Wypowiedzieć
się postanowiło 45% ankietowanych i wskazywali oni na: czytanie, kolarstwo, rozwiązywanie krzyżówek,
spędzanie czasu z rodziną, koncerty, spacery i odkrywanie nowych rzeczy, często z innych krajów.
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Rysunek 12. Wykres obrazujący zdanie na temat barier.

Respondenci poproszeni o ocenienie barier, które mogą wpływać na korzystanie z oferty kulturalnej miasta
wskazali na to, że największą barierą jest brak informacji na temat wydarzeń oraz to, że treści tych wydarzeń
nie są dla nich interesujące. Barierą również bywa budżet oraz czas trwania i lokalizacja wydarzeń.
Poprosiliśmy w pytaniu otwartym o wskazanie barier, które personalnie przeszkadzają respondentowi w braniu
udziału w wydarzeniach. Odpowiedzi udzieliło 60% ankietowanych, którzy wskazywali na to, że treści są nie
dla nich, brakuje im informacji, przeszkadza im również mentalność małych grup, boją się oceniania,
wydarzenia są niszowe i nie trafiają do czytelników. Respondenci wskazali również na obawy związane z
pandemią – boją się zakażenia koronawirusem.
Kolejne pytanie brzmiało: „Jakie są Pana/i oczekiwania względem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie?” Na
pytanie odpowiedziało 54% ankietowanych. Respondenci wskazują głównie na to, że budynek biblioteki jest
za mały na organizowanie wydarzeń. Proponują organizowanie zajęć językowych oraz z edukacji społecznej,
więcej spotkań z autorami książek, utworzenie strony, na której można by wymieniać się doświadczeniami
z czytania książek oraz oceniać je. Jednak głównym oczekiwaniem jest brak stagnacji, ciągły rozwój – tak, aby
każda grupa wiekowa miała z tego pożytek. Bez dyskryminacji ze względu na płeć czy poglądy. Respondenci
sugerują również, aby nawiązać więcej współpracy z stowarzyszeniami.
Ostatnim pytaniem było: „Czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć?” – respondenci docenili tutaj obsługę w
bibliotece. Ponawiały się również prośby o rozsyłanie więcej informacji.

DIAGNOZA
WNIOSKI
Diagnoza wykazała, że działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie jest doceniania przez
mieszkańców. Mimo, że kultura w mieście oceniania jest jako średnia, to działalność biblioteki oceniania jest
wysoko. Na wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną nie przychodzi wiele ludzi,
natomiast to nie jest problem, ponieważ organizowanie imprez masowych nie leży w kompetencjach biblioteki.
Nasze działania mają sprawić, że każdy z mieszkańców będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
Wyniki diagnozy sugerują również, że mieszkańcy Iławy nie mają świadomości, że Miejska Biblioteka
Publiczna w Iławie i Iławskie Centrum Kultury to dwie odrębne jednostki, które tworzą kulturę w mieście jednak
w zupełnie innym jej znaczeniu. ICK nastawione jest na masowego odbiorcę, a MBP na niszowe wydarzenia,
w których udział może brać każdy zainteresowany.
Jednym z najpopularniejszych form przygotowanych przez bibliotekę to Spotkania z historią, Noc
bibliotek oraz DKK – są to wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się kulturalny harmonogram Iławy.
Prawdopodobnie z innymi formatami stanie się to samo, jeśli będą chętni aby z nich korzystać.
Diagnoza wykazała, że występuje problem w komunikacji między biblioteką a czytelnikiem.
Ankietowani wskazali na to, że najwięcej informacji czerpią z mediów społecznościowych oraz informacyjnych.
Warto również pamiętać o tym aby rozwieszać plakaty na mieście jako formę reklamy, która wśród
respondentów jest często wybieranym źródłem informacji.
Respondenci nie angażują się w życie społeczno – kulturalne Iławy. Jest to spowodowane
wewnętrznymi barierami oraz brakiem informacji o takiej możliwości. Warto jest uświadomić mieszkańców
Iławy, że to oni mają największy wpływ na to, co w mieście się dzieje.
Ankietowani spędzają czas wolny słuchając muzyki, oglądając filmy oraz czytając książki. Cenią sobie
czas spędzony z rodziną. Wskazywali również na aktywności fizyczne i logiczne, które warto uwzględnić przy
organizacji harmonogramu wydarzeń na przyszłe lata.
Bariery, na które najczęściej wskazywali ankietowani to: brak informacji o wydarzeniach – należy
usprawnić komunikację między instytucją a czytelnikiem, oraz za mały budynek, w którym nie ma miejsca na
organizacje wydarzeń. Warto również wrócić do reklamy analogowej i wywieszać plakaty na słupach
informacyjnych w mieście.
Czytelnicy oczekują od biblioteki ciągłego rozwoju oraz nowoczesności. Chcą aby rzeczy
organizowane przez bibliotekę trafiały do wielu pokoleń oraz żeby były otwarte i rodzinne. Wskazują również
na to aby wspierać lokalne stowarzyszenia i artystów, sugerują wspólne działanie dla miasta. Jednocześnie
wskazują na to jak dobrze biblioteka w Iławie funkcjonuje, piszą o sympatycznej obsłudze oraz o tym, że to co
do tej pory było zorganizowane trzymało wysoki poziom.

