
Raport z ewaluacji wewnętrznej PBW w Krośnie 
rok szkolny 2020/2021



Plan i harmonogram ewaluacji wewnętrznej 2020/2021 

Przedmiot 

ewaluacji

Pytania kluczowe Kryteria 

ewaluacji

Metody i techniki 

badawcze

Kto dostarcza 

danych

Organizacja zbierania 

danych

Promocja 

projektu 

Podkarpackie 

e-biblioteki 

pedagogiczne

1. Czy Biblioteka prezentuje 

i upowszechnia e-usługi 

w środowisku ? 

2. Jakie działania 

podejmuje Biblioteka 

w celu promocji projektu?

3. Jak postrzegane są 

e-usługi Biblioteki  

w środowisku lokalnym?

 skuteczność 

promowania

 atrakcyjność 

narzędzi 

promocyjnych 

 trafność form 

promocji

Analiza dokumentacji 

związanej z 

projektem, w tym:

(plany, 

harmonogramy

i sprawozdania, 

statystyki, materiały 

promocyjne – plakaty, 

foldery, infografiki, 

prezentacje)

Badania sondażowe

Dyrektor

Wicedyrektor 

Kierownicy

samodzielne 

stanowisko ds. 

promocji 

nauczyciel 

bibliotekarz 

administrujący 

systemem PROLIB 

na poziomie 

Biblioteki

1. Zaprojektowanie 

przebiegu ewaluacji –

harmonogram badań 

(wrzesień/październik 

2020

2. Opracowanie narzędzi 

badawczych (luty 2021)

3. Przeprowadzenie badań 

(marzec/kwiecień 2021)

4. Techniczne opracowanie 

wyników badań (maj 2021)

5. Sporządzenie raportu 

końcowego z ewaluacji 

(maj/czerwiec 2021)

6. Przedstawienie raportu 

z ewaluacji na 

posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej – (czerwiec 

2021)



Opis ewaluacji

Cele ewaluacji:

 pozyskanie informacji o działaniach  placówki  w ramach promocji projektu 

Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne

 wskazanie zakresu i zasięgu działań promocyjnych 

 określenie obszarów wymagających rozszerzenia i doskonalenia

Czas ewaluacji:

wrzesień 2020 – maj 2021

Zespół ds. ewaluacji

Romualda Wojnar wicedyrektor

Krystyna Biernacka kierownik Wydziału Udostępniania Zbiorów

Małgorzata Tajak nauczyciel bibliotekarz – samodzielne stanowisko ds. promocji

Katarzyna Materna nauczyciel bibliotekarz Wydział Udostępniania Zbiorów



Badania sondażowe

Obszar badawczy:

 użytkownicy Biblioteki macierzystej w Krośnie (agendy

Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Multimedialna) oraz Filii

w Jaśle, Brzozowie, Sanoku, Lesku i Ustrzykach D.

 uczestnicy warsztatów, szkoleń, konferencji, konsultacji, spotkań itp..

członkowie Zespołów Sieci Współpracy Nauczycieli Bibliotekarzy przy

PBW w Krośnie

 partnerzy Biblioteki

Czas badań:

wrzesień 2020 – maj 2021



Szkolenie użytkowników z e-usług

1. Warsztat informacyjno-bibliograficzny

2. Katalog INTEGRO

 zdalne wypożyczenia

 internetowe zamawianie skanów

 Internetowe zamawianie kserokopii

 zapis do biblioteki przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego

3. Portal Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne

4. Aplikacja mobilna

źródło własne



Tworzenie i przetwarzanie informacji na potrzeby e-usług

 katalog INTEGRO

 katalog Bibliografia M-21

 rekomendacje nowości

 informatory

 zestawienia bibliograficzne

 foldery

 scenariusze zajęć

 prezentacje multimedialne

 strona www.krosno.pbw.org.pl

 FB

źródło własne

http://www.krosno.pbw.org.pl/


Materiały promujące e-usługi

źródło własne

 plakaty

 zawieszki 

 foldery

 ulotki



Materiały promujące e-usługi

źródło własne

 plakaty, infografiki



Materiały promujące e-usługi

źródło własne

Banery na Multiportal i stronę internetową Biblioteki

 zapis do biblioteki z użyciem Profilu Zaufanego

 rezerwacja komputerów

 zamówienia wysyłkowe

 porozmawiaj z pracownikiem



Materiały promujące e-usługi

Gifty 
 zakładki do książek w formie bilecików z podziękowaniem za złożone zamówienie 

dołączane do przesyłek

źródło własne



Aplikacja mobilna

źródło własne

Promocja Aplikacji 

na stronie Biblioteki 

Promocja Aplikacji 

na Facebooku



Aplikacja mobilna

źródło własne

Prezentacja

instruktażowa 

dotycząca aplikacji



Aplikacja mobilna

źródło własne

Aplikacja na stronie domowej Biblioteki



Zapisy do Biblioteki z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP

źródło własne

Bonus dla 

zapisanych przez ePUAP

„Nie jesteś jeszcze naszym czytelnikiem? 

Możesz zapisać się do Biblioteki 

przez Internet, a swoje dane osobowe 

potwierdzić z wykorzystaniem 

profilu zaufanego ePUAP. 

W tygodniu Bibliotek dla pierwszych trzech 

zapisanych czytelników z wykorzystaniem 

profilu zaufanego ePUAP czekają nagrody 

książkowe. 

Sprawdź czy jesteś mobilny?”



Zgłaszanie propozycji zakupu z możliwością głosowania

Promocja usługi poprzez m. in. 

 akcję czytelniczą

„Weź wypożycz, weź przeczytaj”

„A ja bym to przeczytał (a)…”

 baner na stronie internetowej 

Biblioteki

 post na FB

źródło własne



Zgłaszanie propozycji zakupu z możliwością głosowania

 Instruktaż 

korzystania z usługi

na stronie Biblioteki

Jak korzystać z e-usługi „Propozycje zakupowe”

1. Zaloguj się do portalu biblioteki www.krosno.pbw.org.pl lub       

Multiportalu PODKARPAKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE używając 

loginu (numer karty/ ID/PESEL/alias) i hasła takich samych jak do katalogu 

INTEGRO.

2. Przejdź do zakładki „E-usługi”

3. Wybierz: „Propozycje zakupowe” oraz miejsce biblioteki ( w: Rzeszowie, 

Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu) do której chcesz złożyć swoje propozycje 

zakupowe

4. Wybierz ikonkę „Złóż swoją propozycję”, wypełnij 

formularz i wyślij propozycję

5. Gdy twoja propozycja zakupu zmieni status „Zakupiono”/”Przyjęta do 

zakupu” otrzymasz automatycznie powiadomienie e-mail.

źródło własne



Internetowe zamawianie skanów

Promocja usługi poprzez m. in. 

 akcję czytelniczą „Czytelnia w chmurze”

 baner na stronie                                                                                             

internetowej Biblioteki

 posty na FB

„Czytelnicy naszej biblioteki mogą korzystać 

z czasopism poprzez zamawianie skanów artykułów. 

Jak to zrobić? Wystarczy zalogować się do katalogu 

INTEGRO, wybrać rocznik czasopisma, a w uwagach 

zaznaczyć numer czasopisma oraz strony. 

W przypadku czasopism bieżących (za rok 2020) 

należy wybrać dowolny rocznik czasopisma,

a w uwagach dopisać rok, numer oraz strony. 
Czytelnicy odbierają skany

w swojej chmurze bibliotecznej.”

źródło własne



Internetowe zamawianie skanów

Promocja usługi poprzez m. in. 

 akcję czytelniczą „#praSówka”

 baner na stronie internetowej Biblioteki

 posty na FB

źródło własne

Wszystko co nowe, kreatywne i inspirujące w pedagogice, psychologii, 
socjologii i literaturze znajdziesz w naszej #praSówce.

Już od 15 października zapraszamy na nasz Facebook.

Dostęp do artykułów z czasopism – stacjonarnie lub poprzez e-usługi –
zamów skan lub kserokopię



Internetowe zamawianie kserokopii

Promocja usługi poprzez m. in. 

 akcję czytelniczą

„Szafa inspiracji dla Nauczyciela”

 baner na stronie internetowej 

Biblioteki

 posty na FB 

Zapraszamy do facebookowej 

„Szafy inspiracji dla nauczyciela”.

Chcąc zapewnić nauczycielom, wychowawcom, 

terapeutom jak najlepsze wsparcie 

przygotowaliśmy wiosenną akcję czytelniczą.

Codziennie znajdziecie tu ciekawe pozycje 

z zakresu pedagogiki, metodyki nauczania, 

psychologii i terapii pedagogicznej, które mają na 

celu ułatwienie Wam pracy oraz wzbogacenie 

warsztatu pracy. Bądźcie z nami !!!📔📒📓📖📚📙

Zamawiajcie skany i kserokopie.

źródło własne



Usługa komunikacji z użytkownikiem

Akcja Porozmawiaj z pracownikiem

„Korzyści z e-konsultacji to możliwość bieżącego 

i dogodnego dla nauczyciela kontaktu 

z bibliotekarzem, niewymagającego dojazdu do 

biblioteki. Konsultacje odbywają się za 

pośrednictwem czatu  

www.krosno.pbw.org.pl

źródło własne

http://www.krosno.pbw.org.pl/


Usługa komunikacji z użytkownikiem

źródło własne

Promocja usługi poprzez m. in. 
 akcję Porozmawiaj z pracownikiem

 baner na stronie internetowej Biblioteki

 posty na FB 

„Korzyści z e-konsultacji to możliwość bieżącego 

i dogodnego dla nauczyciela kontaktu 

z bibliotekarzem, niewymagającego dojazdu do 

biblioteki. Konsultacje odbywają się za 

pośrednictwem czatu  

www.krosno.pbw.org.pl

http://www.krosno.pbw.org.pl/


Internetowa rezerwacja komputerów

Czytelnia Multimedialna 

 akcja Ale kino!

„Nie ma lepszego czasu na nadrobienie 

filmowych zaległości niż okres ferii zimowych.

I niekoniecznie mamy tutaj na myśli tylko nowości, 

które niedawno pojawiły się w kinie, 

ale również filmy sprzed kilku, jak nie kilkunastu lat, 

od dawna będące na naszej liście „muszę zobaczyć”.

Warto wcześniej zarezerwować komputer 

i koniecznie odwiedzić Bibliotekę.

Serdecznie zapraszamy do Czytelni Multimedialnej.”

źródło własne



Internetowa rezerwacja komputerów

Otwarcie BOOK ROOM

„Rezerwacja pokoju dokonywana jest wyłącznie online 

za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji, 

dostępnego na stronie www Biblioteki. 

Odbywa się poprzez rezerwację komputera KROSA55

(zakładka e-usługi - rezerwacja komputera)

po zalogowaniu się na stronie Biblioteki 

www.krosnp.pbw.org.pl

Wystarczy znaleźć dowolny, wolny termin 

w godzinach otwarcia Biblioteki”

źródło własne

http://www.krosnp.pbw.org.pl/


Zdalne wypożyczenia i zwroty

Klub Mobilnych Czytelników

„Czy wypożyczałeś książki w bibliotece 

z dostawą na dowolny adres w Polsce ? 

Już w tym miesiącu rusza wakacyjna promocja. 

Przez najbliższe dwa miesiące : lipiec i sierpień możesz 

otrzymać bezpłatną przesyłkę.

Czyli wypożyczasz książki zdalnie z dostawą pod 

zdefiniowany adres bez wychodzenia z domu. 

Koszty wysyłki ponosi Biblioteka w okresie wakacyjnym 

(lipiec – sierpień), czytelnik ponosi wyłącznie koszty zwrotu 

zamówionych książek lub oddaje bezpośrednio w bibliotece.

Oferta skierowana jest do wszystkich czytelników 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie i jej Filii.”

Nie wahaj się i dołącz 

do Klubu Mobilnych Czytelników!!!!!!!!!!!!!!!!! 

źródło własne



Zdalne wypożyczenia i zwroty

źródło własne

Promocja usługi poprzez m. in.:

stronę internetową, FB, media 

„Książki z biblioteki 

z darmową wysyłką pod wskazany adres? 

Jak najbardziej ! 

Zamów książki a my zapłacimy za Twoją 

wysyłkę – otrzymasz ją gratis.

Darmowa wysyłka trwa cały rok.”



Zdalne wypożyczenia i zwroty

źródło własne

Promocja usługi zamówień 

wysyłkowych poprzez m. in.

 stronę internetową,

 media społecznościowe i lokalne



Akcje promujące Zdalne wypożyczenia

Rusza nowa akcja czytelnicza

„Umówiłem się z nią na 9-tą”, 

czyli biblioteczne zmagania w walce 

o wzrost czytelnictwa. 

Na naszej „facebookowej półce” 

codziennie o 9.00 możecie znaleźć 

literaturę, którą warto wypożyczyć 

w naszej bibliotece, w sposób 

tradycyjny lub zdalnie.

Umówiłem się z nią na 9 tą

źródło własne

2019/2020



Akcje promujące Zdalne wypożyczenia

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie 

codziennie poleca nowy tytuł od 8 do 15 maja 

czyli "7 książek na 7 dni" Tygodnia Bibliotek.

Śledź na Facebooku biblioteki.

Wypożyczaj w sposób tradycyjny lub zdalnie.

Tydzień Bibliotek 2019

źródło własne



Akcje promujące Zdalne wypożyczenia

„Zapraszamy do biblioteki, 

by wypożyczyć 

„Wakacyjny Biblio-Pakiet dla całej 

Rodziny” i wspólnie rozpocząć 

fantastyczną przygodę z książką.

W pakiecie znajdziecie książki dla 

mamy taty i dzieci. To świetny 

dodatek na rozrywkę urlopową, 

przygodę i pogodę.

Wypożycz w sposób tradycyjny lub 

poprzez e-usługi.”

Wakacje w Bibliotece 2019

źródło własne



Akcje promujące Zdalne wypożyczenia

Dzień Dziecka 2020

źródło własne

Specjalnie dla Wyjątkowych dzieci przygotujemy Pakę 

dzieciaka. 

Zamów już dziś dla swojego dziecka Pakę niespodziankę (podaj 

wiek dziecka) lub Pakę spersonalizowaną (podaj wiek dziecka, 

powiedz nam co lubi, jakie ma zainteresowania), a my 

przygotujemy paczkę zawierającą książki, film oraz audiobook. 

Paczkę prześlemy pod wskazany adres (przesyłka darmowa), 

można ją również odebrać osobiście. 

Zachęcamy do celebrowania Dnia Dziecka w towarzystwie 

dobrej lektury - czytaj razem z dzieckiem!



Akcje promujące Zdalne wypożyczenia

Wakacje w Bibliotece 2020

źródło własne

Szanowni Czytelnicy! 

Uprzejmie informujemy, że w tym roku 

koniecznie musicie na wakacjach 

„zameldować się z książką”.

Wystarczy zamówić zdalnie wybraną 

pozycję z naszego katalogu, a kurier 

przekaże paczkę pod wskazany adres. 

Usługę dedykujemy wszystkim naszym 

Czytelnikom spędzającym wakacje na 

terenie naszego kraju, wszystko zdalnie, 

bez wychodzenia z domu, bezpłatnie,

z poziomu elektronicznego konta 

bibliotecznego.

W wakacje pozwól sobie na wygodę

i czytaj w dowolnym czasie i miejscu.



Akcje promujące Zdalne wypożyczenia

Wakacje w Bibliotece 2020

źródło własne

Już nie możesz doczekać się 

wakacyjnych podróży? 

Jakie miejsce Ci się marzy? Francja, 

Czechy, Niemcy, a może 

Skandynawia…? …? 

Oczywiście Twoja podróż jest możliwa 

dzięki książkom. 

Zapraszamy Cię na Letni Festiwal 

Literatury Europejskiej, gdzie 

prezentować będziemy książki, które 

pomogą nam zrealizować dalekie 

podróże, ograniczyć nas może tylko 

nasza wyobraźnia.

Możesz skorzystać z zamówienia 

wysyłkowego bez wychodzenia z 

domu.

Śledź naszą stronę www oraz 

Facebook, a my będziemy szczęśliwi, 

mogąc towarzyszyć Ci podczas 

letniego wypoczynku.



Akcje promujące Zdalne wypożyczenia

źródło własne

Obecny czas nie sprzyja dobremu 

samopoczuciu psychicznemu jednak 

mamy dla naszych Czytelników coś, 

co pozwoli oderwać się od 

rzeczywistości.

Polecamy najlepsze książki na jesień 

2020 nagrodzone w plebiscycie 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich. 

Rekomendujemy darmowe 

wypożyczenia zdalne. 

Na pogodę ducha twą... książki są! 

2020/2021



źródło własne

Akcje promujące Zdalne wypożyczenia

Świąteczne porządki, zakupy, uff…. Jesteś już 

zmęczony, a jeszcze przydałaby się dobra książka pod 

choinkę. Nie martw się, my to zrobimy za Ciebie.

Zamów tajemniczy book / box, a my wyślemy paczkę-

niespodziankę pod wskazany adres.

2020/2021



Akcje promujące Zdalne wypożyczenia

źródło własne

Taniec, emocje, walka o marzenia, miłość. to 

świetny przepis na historię, którą chcemy 

zobaczyć na ekranie. Filmowy kolorowy zawrót 

głowy to nasze ulubione taneczne kadry! które 

filmy taneczne trzeba nadrobić? 

Podpowiadamy. Wypożyczaj zdalnie!!!

2020/2021



Akcje promujące Zdalne wypożyczenia

źródło własne

Nowe bestsellery z serii Wielkie Litery 

dołączyły do naszych zbiorów. 

Przejrzysty format, większa czcionka 

nie nadwyrężają wzroku 

podczas czytania.

Zapraszamy szczególnie osoby 

słabowidzące i seniorów do 

skorzystania z tej oferty wydawniczej.

Wszystkie polecane przez nas książki 

możesz zamówić również z bezpłatną 

dostawą do domu.

2020/2021



Akcje promujące Zdalne wypożyczenia

źródło własne

Dziś zapraszamy Was do otwarcia feryjnego pakietu 

książek, które "same się czytają„

Dla każdego książkowego głodomorka

będzie to z pewnością wielka uczta

Czytaj, zamawiaj zdalnie!!!

2020/2021



Akcje promujące Zdalne wypożyczenia

źródło własne

Maj 2021



źródło własne

Akcje promujące Zdalne wypożyczenia

Maj 2021



Promocja e-usług w środowisku edukacyjnym

 konferencje 

 warsztaty

 szkolenia

 konsultacje indywidualne

 spotkania Zespołów Sieci współpracy 

i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

 zajęcia edukacyjne

 formy online

 inne

www.ore.edu.pl



Promocja e-usług na konferencjach

Konferencje powiatowe PCEN Rzeszów O. Krosno dla DYREKTORÓW 

wrzesień 2018/2019, wrzesień 2019/2020

źródło własne



Promocja e-usług na konferencjach

Konferencje dla bibliotekarzy

źródło własne



Promocja e-usług na konferencjach

Konferencje dla nauczycieli

źródło własne



Promocja e-usług na konferencjach

źródło własne

Konferencje powiatowe PCEN Rzeszów O. Krosno 

dla DYREKTORÓW wrzesień 2020/2021 (online)



Promocja e-usług na imprezach edukacyjnych i itp.

TARGI EDUKACYJNE, PCENowisko, Spotkania Koła Młodych 

Pedagogów przy PWSZ Sanok, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 

źródło własne



Promocja e-usług na Sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy

źródło własne

PBW Krosno i Filie



Warsztaty

 warsztaty dla terapeutów i wychowawców 

Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia 

„E-usługi podkarpackich bibliotek pedagogicznych”

Filia w Sanoku

źródło własne



Promocja e-usług dla młodzieży

 zajęcia biblioteczne dla młodzieży 

„E-usługi realizowane przez biblioteki 

pedagogiczne”, 

„Biblioteka na kliknięcie – nowe e-usługi dla 

każdego”, „Biblioteka w zasięgu ręki –

biblioteczne e-usługi” itp.

PBW Krosno i Filie

źródło własne



Promocja e-usług dla studentów

 zajęcia edukacyjne dla studentów

Bazy danych Podkarpackich Bibliotek 

Pedagogicznych

Filia w Sanoku

źródło własne



Promocja e-usług dla studentów

Biblioteka dla studentów 
„…nasze propozycje dla studentów 

to zintegrowane usługi biblioteczne, 

które łączą mobilne rozwiązania 

z tradycyjnym dostępem do zbiorów 

biblioteki i nową, zaprojektowaną 

strefą efektywnej nauki…”

źródło własne



Promocja e-usług dla studentów

źródło własne

Biblioteka dla studentów 



Promocja e-usług dla seniorów

Biblioteka dla seniorów
W ramach podniesienia umiejętności cyfrowej 

i zwiększenia aktywności cyfrowej zaoferowano 

seniorom e-usługi Podkarpackich Bibliotek 

Pedagogicznych

źródło własne



Akcje promujące na internetowych serwisach bibliotecznych

źródło własne

Lustro Biblioteki



Akcje promujące e-usługi FILM

źródło własne



Promowanie e-usług w mediach  

źródło Google Grafika



Media telewizja

źródło własne



Media radio

źródło własne

 Radio Trendy

 Radio Rzeszów

 Radio RMFMAXX



Media lokalne portale internetowe

źródło własne

 www.krosnocity.pl

 www.terazkrosno.pl

http://www.krosnocity.pl/
http://www.terazkrosno.pl/


Media Linki 

źródło własne

 http://www.tvobiektyw.pl/wiadomosci/1151,nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotekach-pedagogicznych
 https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/7134-nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotekach-

pedagogicznych?fbclid=IwAR2EoKhmd7YSdSvCDiVWMVjkYpoAvtnLmJBMG8wuuyflTz25qPvCkOu8Qr4
 http://www.tvobiektyw.pl/wiadomosci/1159,serwis-informacyjny-2018-11-16
 http://www.trendyradio.pl/pl/aktualnosci/1/krosno/7838/nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotekach-pedagogicznych
 https://www.krosnocity.pl/index.php/aktualnosci/fakty/krosno/item/20915-studencki-pakiet-zintegrowanych-uslug-

bibliotecznych.html?fbclid=IwAR1f0O8vmHmJeIcQyAPVDkT_YVUzAEK2QR_z7jwlyUQYDMw0UBulTkJ_jxc
 http://www.terazjaslo.pl/2018/11/nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotece-pedagogicznej/
 http://www.jaslo4u.pl/nowatorskie-e-uslugi-w-pedagogicznej-bibliotece-wojewodzkiej-newsy-jaslo-23763
 http://brzozowiana.pl/powiat/item/4401-nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotekach-pedagogicznych.html - październik /
 http://rbr.info.pl/?p=20901 https://brzozowiana.pl/component/k2/item/5236-pakiet-studenta.html
 https://www.korsosanockie.pl/wiadomosci/3910,biblioteki-pedagogiczne-wprowadzily-e-

uslugi?fbclid=IwAR2KAEEGVKIAvy-MvfGc9TBvx1mYfzk3dImbDnTa8E0vmVIEGOpzgc5lUiw
 https://tygodniksanocki.pl/rozmaitosci/edukacja/docenisz-roznice-nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotekach-

pedagogicznych/?fbclid=IwAR2zAM-47VrBCDYJyqXMhx-M-VqqrbDZ5rV3D_abF4HGy9OlC-SBfo1hGak
 https://tygodniksanocki.pl/2019/07/17/dedykowana-przesylka-ksiazek-na-

wakacje/?fbclid=IwAR1B4AyQyAIiVkB5OrADlO0Q7PTR41nlJ7ahV1PqWAjZoA2zZxh1Nft97dk
 https://isanok.pl/pl/11_wiadomosci/24756_dedykowana_przesylka_ksi_zek_na_wakacje.html
 http://www.bieszczadzki.pl/aktualnosc-2696-nowatorskie_e_uslugi_w_bibliotekach.html
 http://www.bieszczadzka24.pl/edukacja/docenisz-roznice-nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotekach-pedagogicznych/4049

m.in..

http://www.tvobiektyw.pl/wiadomosci/1151,nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotekach-pedagogicznych
https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/7134-nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotekach-pedagogicznych?fbclid=IwAR2EoKhmd7YSdSvCDiVWMVjkYpoAvtnLmJBMG8wuuyflTz25qPvCkOu8Qr4
http://www.tvobiektyw.pl/wiadomosci/1159,serwis-informacyjny-2018-11-16
http://www.trendyradio.pl/pl/aktualnosci/1/krosno/7838/nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotekach-pedagogicznych
https://www.krosnocity.pl/index.php/aktualnosci/fakty/krosno/item/20915-studencki-pakiet-zintegrowanych-uslug-bibliotecznych.html?fbclid=IwAR1f0O8vmHmJeIcQyAPVDkT_YVUzAEK2QR_z7jwlyUQYDMw0UBulTkJ_jxc
http://www.terazjaslo.pl/2018/11/nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotece-pedagogicznej/
http://www.jaslo4u.pl/nowatorskie-e-uslugi-w-pedagogicznej-bibliotece-wojewodzkiej-newsy-jaslo-23763
http://brzozowiana.pl/powiat/item/4401-nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotekach-pedagogicznych.html%20-%20październik%20/
http://rbr.info.pl/?p=20901
https://brzozowiana.pl/component/k2/item/5236-pakiet-studenta.html
https://www.korsosanockie.pl/wiadomosci/3910,biblioteki-pedagogiczne-wprowadzily-e-uslugi?fbclid=IwAR2KAEEGVKIAvy-MvfGc9TBvx1mYfzk3dImbDnTa8E0vmVIEGOpzgc5lUiw
https://tygodniksanocki.pl/rozmaitosci/edukacja/docenisz-roznice-nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotekach-pedagogicznych/?fbclid=IwAR2zAM-47VrBCDYJyqXMhx-M-VqqrbDZ5rV3D_abF4HGy9OlC-SBfo1hGak
https://tygodniksanocki.pl/2019/07/17/dedykowana-przesylka-ksiazek-na-wakacje/?fbclid=IwAR1B4AyQyAIiVkB5OrADlO0Q7PTR41nlJ7ahV1PqWAjZoA2zZxh1Nft97dk
https://isanok.pl/pl/11_wiadomosci/24756_dedykowana_przesylka_ksi_zek_na_wakacje.html
http://www.bieszczadzki.pl/aktualnosc-2696-nowatorskie_e_uslugi_w_bibliotekach.html
http://www.bieszczadzka24.pl/edukacja/docenisz-roznice-nowatorskie-e-uslugi-w-bibliotekach-pedagogicznych/4049


Media Linki 

źródło własne

 https://www.tvobiektyw.pl/wiadomosci/1315,serwis-informacyjny-2019-04-02
 https://www.krosnocity.pl/index.php/aktualnosci/fakty/region/item/21086-pcen-owisko-czyli-spotkania-edukacyjne-dla-

mlodziezy.html
 http://krosno112.pl/aktualnosci/pozostale-informacje/item/6333-spotkania-edukacyjne-dla-mlodziezy-z-powiatu-pcen-

owisko
 http://lustrobiblioteki.pl/2020/05/e-uslugi-biblioteczne-w-podkarpackich-bibliotekach-pedagogicznych/
 https://www.facebook.com/telewizjaobiektyw/posts/210781154208481
 https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/11289-krosno-pedagogiczna-biblioteka-wojewodzka-w-sieci-e-

uslug?fbclid=IwAR1XP_GSsoserw8nG0_5PpP-WpNEB1-uRyN2LJBjQX6iwP7iCUoBG_PmCIs
 https://www.facebook.com/telewizjaobiektyw/videos/2916227985313378
 http://lustrobiblioteki.pl/2020/10/pakiet-prostudent-akcja-biblioteki-pedagogicznej-w-krosnie/
 https://sanok.naszemiasto.pl/pakiet-prostudent-w-bibliotece-pedagogicznej-w-sanoku/ar/c5-7953439
 https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/11754-akcja-student-w-kapciach?fbclid=IwAR0eTdeIDlnYMxZIaAL_-

wbWerJMw8LaU2tXqz9aURdjQ20-WBo7Jye3kY
 https://ksiegarnia.pwn.pl/legalna-nauka-biblioteki-jak-budowac-dobre-

zasoby?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=high20_legalnanauka&fbclid=IwAR0Z2MioYqHQ_ypCt_J6ekaiYo
cW49uSWz0CzokrwN36fyo2DP1bpn1AEk8

 https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/11033-pakiet-prostudent-od-pedagogicznej-biblioteki-wojewodzkiej-w-
krosnie?fbclid=IwAR2EBREV7AWOYQ0bNTan4wz4C_5Gi1DGa2bXSnaIWrp5RvinsEZFk06nQn8

m.in..

https://www.tvobiektyw.pl/wiadomosci/1315,serwis-informacyjny-2019-04-02
https://www.krosnocity.pl/index.php/aktualnosci/fakty/region/item/21086-pcen-owisko-czyli-spotkania-edukacyjne-dla-mlodziezy.html
http://krosno112.pl/aktualnosci/pozostale-informacje/item/6333-spotkania-edukacyjne-dla-mlodziezy-z-powiatu-pcen-owisko
http://lustrobiblioteki.pl/2020/05/e-uslugi-biblioteczne-w-podkarpackich-bibliotekach-pedagogicznych/
https://www.facebook.com/telewizjaobiektyw/posts/210781154208481
https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/11289-krosno-pedagogiczna-biblioteka-wojewodzka-w-sieci-e-uslug?fbclid=IwAR1XP_GSsoserw8nG0_5PpP-WpNEB1-uRyN2LJBjQX6iwP7iCUoBG_PmCIs
https://www.facebook.com/telewizjaobiektyw/videos/2916227985313378
http://lustrobiblioteki.pl/2020/10/pakiet-prostudent-akcja-biblioteki-pedagogicznej-w-krosnie/
https://sanok.naszemiasto.pl/pakiet-prostudent-w-bibliotece-pedagogicznej-w-sanoku/ar/c5-7953439
https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/11754-akcja-student-w-kapciach?fbclid=IwAR0eTdeIDlnYMxZIaAL_-wbWerJMw8LaU2tXqz9aURdjQ20-WBo7Jye3kY
https://ksiegarnia.pwn.pl/legalna-nauka-biblioteki-jak-budowac-dobre-zasoby?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=high20_legalnanauka&fbclid=IwAR0Z2MioYqHQ_ypCt_J6ekaiYocW49uSWz0CzokrwN36fyo2DP1bpn1AEk8
https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/11033-pakiet-prostudent-od-pedagogicznej-biblioteki-wojewodzkiej-w-krosnie?fbclid=IwAR2EBREV7AWOYQ0bNTan4wz4C_5Gi1DGa2bXSnaIWrp5RvinsEZFk06nQn8


WNIOSKI

źródło własne

1. Biblioteka diagnozuje potrzeby środowiska edukacyjnego w zakresie

usług bibliotecznych, a uzyskaną wiedzę wykorzystuje do właściwego

kształtowania oferty Biblioteki.

2. Projektuje się i opracowuje strategię promocji projektu poprzez

nadawanie określonym działaniom hierarchii ważności.

3. Bogata działalność edukacyjno-kulturalna jest odzwierciedleniem

kreatywnych pomysłów w obszarze promocji e-usług.

4. Biblioteka upowszechnia informację dotyczącą oferty e-usług poprzez

różnorodne formy działalności oraz kanały informacyjne.

5. Zbyt małe środki finansowe na gromadzenie nowości wydawniczych

nie pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb użytkowników w zakresie

e-usług (Propozycje zakupowe z możliwością głosowania).

6. Biblioteka prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące

projekt.

7. Biblioteka współpracuje z partnerami strategicznymi w ramach

upowszechniania projektu.

8. Monitoruje się prawidłowy przebieg realizacji poszczególnych

wskaźników projektu.

9. Wysoki poziom realizacji wskaźników świadczy o skuteczności

stosowanych narzędzi promocyjnych.

10. Upowszechnianie informacji o projekcie wzmacnia pozycję Biblioteki

jako ważnego centrum informacji w regionie.

11. Podejmowane przez Bibliotekę działania są pozytywnie postrzegane

w środowisku lokalnym.



REKOMENDACJE

źródło własne

1. Utrzymać bieżący poziom oraz systematycznie doskonalić jakość 

działań promocyjnych e-usług adekwatnie do rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego.

2. Poszukiwać nowych rozwiązań mających na celu wzmocnienie 

przekazów promocyjnych.

3. Czynić starania w celu zwiększenia środków finansowych na zakup 

nowości wydawniczych dla podniesienia stopnia realizacji wskaźnika 

„Zgłaszanie propozycji zakupów z możliwością głosowania”.

4. Wykorzystywać potencjał nauczycieli bibliotekarzy do 

upowszechniania autorskich propozycji i inicjatyw promocyjnych. 

5. Doskonalić umiejętności kadry pedagogicznej Biblioteki 

w zakresie  wykorzystywania nowoczesnych narzędzi promocyjnych. 

6. Poszerzać krąg odbiorców e-usług.

7. Pozyskiwać nowych partnerów na rzecz realizacji projektu.



oprac. Zespół ds. ewaluacji, Krosno dn. 18.06.2021r.


