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Vykazujeme rok 2012 

� Roční výkaz o knihovně za rok 2012 
Kult(MK) 12-01 stejný jako za rok 2011 

� Vystaven na webu NIPOS http://www.nipos-mk.cz/?cat=88

KI NK ČR http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=01_stat.htm

� Tiskopisy NIPOS, v průvodním dopise  předkládací cesta a 
termíny  (provedli 22.11.2012) 

� Předkládací cesta – termíny x termíny v Deníku (ústně 
od NIPOS) 



Předkládací cesta výkazu za r.2012

�Do 15. února 2013 odešlou ZK 
pověřené knihovně 

�Do 15. března 2013 PK (překontroluje) 
a vloží za všechny obsluhované knihovny do 
elektronického formuláře … na stránkách NIPOS 
http://statistika.nipos-mk.cz/

�Do 20. března 2013 KK překontroluje 
za své PK a vloží za sebe do elektronického 
formuláře na stránkách NIPOS 

� V uvedených termínech zašlou PK a KK Souhlas s 
publikováním údajů za sebe, případně komentáře 
k výkazům 



Elektronické vkládání 



V poradách s obsluhovanými knihovnami

�Věnovat i čas statistickému vykazování
� Problémům s vyplňováním výkazu Kult

� Přetrvávajícím problémům s průběžnou statistickou 
evidencí

�Opakovat, opakovat

�Upozornit na místa, kde si knihovníci 
najdou odpovědi a místa, kam mohou své 
dotazy posílat



Časté, ale zbytečné chyby a nepřesnosti 

�Identifikační údaje – Právní forma ZJ 

� Stav fondu – kontrolní vzorec (kontrola 
PK)

� Periodika 

�Výměnné fondy v sumářích 

� Hospodaření ZKNP – proti očekávání 
úspěšné - díky PK 



Několik zajímavostí z obecních 
knihoven ČR (pro 2,5 mil. obyvatel) 

2005 2009 2011

Registrovaní 
čtenáři 232 496 198 904 198 553

Fyzičtí 
návštěvníci 1 746 264 1 946 814 2 083 071

Výpůjčky 7 242 620 6 122 437 5 816 261 

Kulturní akce 4 625 5 468 7 266
Otevírací 
hodiny 14 537 15 480 15 106

Počet 
knihoven 5 144 4 641 4 610



A ještě několik … 
(pro 2,5 mil. obyvatel) 

2005 2009 2011

Počet 
knihoven 5 144 4 641 4 610

Internet 2 484 5 448 5 552

Web x 1 564 1 999

Dobrovolníci x x 482 

Odpracované 
hodiny x x 55 203 



Poprvé oddíl VIII. Výdaje 

Z celkového 
počtu

Vyplnilo výdaje 
celkem (0815)

V % 

4 610 knihoven 3 234 knihoven 70,2%

Z celkového 
počtu

Výdaje na KF 
neuvedlo

V % 

4 610 knihoven 1 734 knihoven 38 %

Výdaje na KF 
celkem

27 680 tisíc Kč Ø na knihovnu 
9 625 Kč 

Z 3 234 knihoven Součty do ř. 0815 Téměř všichni 
dobře



Deník knihovny na r. 2013 a 2014

� NIPOS již nebude tisknout!!! 

� Deník pouze ke stažení  na stránkách 
NIPOS a KI NK ČR

� „Novelizace“ Deníku
� Tabulková část hotova 

� Aktualizace Definic a Pokynů 

� Děkuji zainteresovaným metodikům za 
pomoc při aktualizaci definic 



Deník knihovny na roky 2013 a 2014

Metodická část 

1. Závazné (statistické) definice

2. Pokyny k vyplňování jednotlivých ukazatelů v 
Deníku

3. Pokyny k vyplňování jednotlivých ukazatelů 
Výkazu o knihovně za rok 2013/2014 Kult(MK) 
12-01



Deník knihovny na roky 2013 a 2014

Tabulková část

I. Uživatelé knihovny

II. Služby uživatelům – výpůjčky

III.Elektronické služby

IV.MVS, vydavatelská činnost

V. Kulturní a vzdělávací akce

VI.Aktivity pro knihovny a provozovatele, 
regionální funkce (výběr) 



Výkaz Kult(MK) 12-01 za rok 2013

� Již navržen a předběžně schválen

� Žádné větší změny
� 2 nové řádky v oddíle IV. = 2 otázky

� Připojení k WiFi pro uživatele? 

� Poskytujete kopírovací služby? 



Co se chystá v budoucnu? 

� 29.08.2012 vláda ČR podpořila na svém jednání materiál 

ČSÚ Záměr zefektivnění výkonu státní 
statistické služby
Vláda vzala na vědomí a uložila předsedkyni ČSÚ realizovat 
změny. Pod č.j.: 819/12

� MK již v jednání s ČSÚ o nové podobě resortní statistiky

� Činnost za rok 2013 bude vykazována jako dosud

� Jak to bude dál? 

Máme možnost nějak ovlivnit tento proces, resp. volbu formy 
sběru, rozsah zjišťovaných údajů, možnosti interpretace a 
dalšího užití? 



Na závěr …

� Nezapomínejte na statistické údaje jako jasnou oporu svých cílů 
a záměrů

� Nezapomínejte na statistické údaje při medializaci svých služeb

� Standard VKIS, Benchmarking … vyhodnocujete, srovnáváte?

Děkuji za pozornost a přeji

mnoho úspěchů v práci 

statistiku jako dobrého pomocníka! 

Ladislava.zemankova@nkp.cz

http://knihovnam.nkp.cz/


