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S blížícím se koncem kalendářního roku se knihovny začínají připravovat na rekapitulaci

a sumarizaci svých výkonnostních ukazatelů. Každoroční povinnost statistického

výkaznictví daná zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, bude za letošní

rok ve znamení četných změn avizovaných již koncem roku 2021, které se odrazí se jak

ve formuláři KULT MK (01) Roční výkaz o knihovně, tak v Deníku veřejné knihovny za
rok 2022. Níže přinášíme jejich přehled.

Roční výkaz o knihovně za rok 2022

V části I. Knihovní fond došlo ke zrušení řádků

0118 Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační změně

0119 Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační změně

Počty převáděných knihovních jednotek se budou nově uvádět do řádku 0116 -

Přírůstky nebo do ř. 0117 – Úbytky.

S tím souvisí úprava definic v Deníku veřejné knihovny za rok 2022:

17. Přírůstek (knihovního fondu)

Souhrn knihovních jednotek, které byly během vykazovaného období doplněny do

knihovního fondu knihovny nákupem, darem, digitalizací, výměnou, převedením z jiné

knihovny při organizační změně nebo jakýmkoliv jiným způsobem a evidovány
v přírůstkovém seznamu.

18. Úbytek (knihovního fondu)

Souhrn knihovních jednotek, které byly během vykazovaného období vyřazeny

z knihovního fondu (ztráty, poškození, aktualizace, převod do jiné knihovny při

organizační změně apod.) a evidovány v seznamu úbytků.

V části II. Uživatelé došlo k upřesnění řádku 0204 Návštěvníci knihoven (fyzické

návštěvy), součet ř. 0205 až 0209. Došlo k doplnění řádku 0210 Návštěvníci on-line

služeb (virtuální návštěvy) z ř. 0505+0507+0511+0515+0516.

Ř. 0515 = Návštěvníci online (virtuálních) kulturních, komunitních a volnočasových
akcí

Ř. 0516 = Návštěvníci online (virtuálních) vzdělávacích akcí

S tím souvisí úprava definic v Deníku veřejné knihovny za rok 2022:

27. Návštěvník on-line služeb knihovny (virtuální návštěva)

Osoba, která vstoupila do elektronického katalogu prostřednictvím webového rozhraní,

resp. každý adresný vstup do výpůjčního protokolu, do specializovaných databází

a licencovaných elektronických zdrojů apod. z prostoru mimo knihovnu. Dále osoba,

která se zúčastnila on-line (virtuální) vzdělávací, kulturní, komunitní nebo volnočasové
akce z prostor mimo knihovnu.

Došlo k upřesnění řádku 0207 Návštěvníci kulturních, komunitních a

volnočasových akcí pro veřejnost

24. Návštěvník kulturní, komunitní nebo volnočasové akce

Osoba, která se zúčastnila knihovnou pořádané kulturní, komunitní nebo volnočasové

akce, bez ohledu na to, zda je nebo není registrovaným uživatelem knihovny.

Byly odstraněny řádky, které se evidují v rámci statistického výkaznictví k regionálním
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funkcím knihoven, případně se jednalo o velmi málo využívané položky:

Ř. 0409 Počet souborů (půjčené jiným knihovnám)

Ř. 0411 Počet souborů (půjčené od jiných knihoven)

Ř. 0413 Poradenská a konzultační činnost pro knihovny v rámci RF

Ř. 0423 Počet titulů vydaných audiovizuálních děl

Ř. 0424 Náklad (počet kusů)

Došlo ke sloučení řádků:

Ř. 0428 Počet počítačů pro uživatele k 31.12.

Ř. 0429 z toho napojených na internet

Nově ř. 0428: Počet počítačů připojených na internet pro uživatele k 31.12.

Nově byly zařazeny řádky:

0412 Profesní vzdělávání odborných zaměstnanců knihovny (počet pracovníků

celkem k 31.12.)

0413 Profesní vzdělávání odborných zaměstnanců knihovny (počet hodin celkem)

0414 Počet odborných zaměstnanců (fyzické osoby), kteří splnili standard
vzdělávání

K vymezení pojmu odborný zaměstnanec odkazujeme na aktualizovanou Koncepci

celoživotního vzdělávání knihovníků:

„Všichni pracovníci na pozicích odborných knihovníků, kteří nemají odborné

knihovnické vzdělání, si doplní odbornou knihovnickou kvalifikaci. Toho lze dosáhnout

několika cestami: studiem oborové školy, samostudiem či různými kurzy zakončené
osvědčením o profesní kvalifikaci podle NSK nebo delší než desetiletou praxí na

konkrétní pozici.“[1]

Požadavky na odborné vzdělávání[2] vymezuje Standard pro dobrou knihovnu. S tím

souvisí úprava definic v Deníku veřejné knihovny za rok 2022:

73. Odborní zaměstnanci se dělí podle odborného vzdělání do dvou skupin: 

a) knihovníci – všichni pracovníci, kteří získali odbornou přípravu z knihovnictví nebo

oblasti informačních věd absolvováním vysokoškolského, vyššího odborného,

středoškolského studia nebo absolvovali knihovnický rekvalifikační kurz nebo od roku
2016 složili příslušnou zkoušku v rámci Národní soustavy kvalifikací,

b) ostatní odborní pracovníci – kvalifikovaní specialisté s vysokoškolským, vyšším

odborným nebo středoškolským vzděláním v ostatních oborech.

74. Profesní (odborné) vzdělávání zaměstnanců knihoven – nově vložená definice

Všechny formy profesního a odborného vzdělávání (školního i mimoškolního) v průběhu

aktivního pracovního života. Jeho posláním je rozvíjení postojů, znalostí a schopností,

vyžadovaných pro výkon určitého povolání. Jeho podstatou je vytváření a udržování
pokud možno optimálního souladu mezi kvalifikací subjektivní (reálná pracovní

způsobilost jednotlivce) a kvalifikací objektivní (nároky na výkon konkrétní profese), tedy

stálé přizpůsobování kvalifikace pracovníka. Do odborného vzdělávání lze zahrnout

také individuální studium odborné periodické i neperiodické literatury (časová
dotace je max. 2 hodiny za kalendářní měsíc).

Mezi nové řádky patří:

0416, z ř. 0415 online (virtuální) kulturní, komunitní a volnočasové akce pro

veřejnost

418, z ř. 0417 online (virtuální) vzdělávací akce pro veřejnost

S tím souvisí úprava definic v Deníku veřejné knihovny za rok 2022:

On-line (virtuální) kulturní, komunitní a volnočasové akce. Počet akcí.

Evidovány jsou akce za sledované období. Pořádá-li knihovna takové akce opakovaně

v daném dni, pak uvede počet jejich opakování. Pořádá-li knihovna stejnou akci v jiný

den, pak ji eviduje znovu. Pořádá-li knihovna cykly on-line akcí nevykazuje cyklus jako
celek, ale vykazuje všechny akce daného cyklu.

On-line (virtuální) vzdělávací akce pro veřejnost. Počet akcí.

Evidovány jsou akce za sledované období. Pořádá-li knihovna takové akce opakovaně

v daném dni, pak uvede počet jejich opakování. Pořádá-li knihovna stejnou akci v jiný

den, pak ji eviduje znovu. Pořádá-li knihovna cykly on-line akcí nevykazuje cyklus jako

celek, ale vykazuje všechny akce daného cyklu.

On-line (virtuální) kulturní, komunitní nebo volnočasové akce – nově vložená

definice
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Knihovnou pořádané akce v on-line (virtuálním) prostoru pro uživatele a veřejnost,

jejichž přínosem je kultivace osobnosti, poskytují zábavu a estetický zážitek. Od

účastníků se zpravidla nevyžaduje aktivní spoluúčast, například besedy, a další akce,

které uvádí definice 63, a které je možné realizovat ve virtuální podobě. Nezapočítávají
se upoutávky na připravované akce a instruktážní videa (například videa, která učí

návštěvníky používat OPAC nebo jiné služby, které knihovna nabízí atd.).

On-line (virtuální) vzdělávací akce pro veřejnost – nově vložená definice

Knihovnou pořádané akce v on-line (virtuálním) prostoru pro uživatele a veřejnost,

jejichž přínosem je rozvoj vědomostí a znalostí, poskytují nové informace a poznatky.

Od účastníků se zpravidla vyžaduje aktivní spoluúčast, například webináře a další akce,

které je možné realizovat ve virtuální podobě. Do vzdělávacích akcí se nezapočítávají
upoutávky na připravované akce a instruktážní videa (například videa, která učí

návštěvníky používat OPAC nebo jiné služby, které knihovna nabízí).

S tím souvisí úprava definic v Deníku veřejné knihovny za rok 2022:

24a. Návštěvník on-line (virtuální) kulturní, komunitní nebo volnočasové akce –

nově vložená definice

Osoba, která se zúčastnila nebo následně sledovala knihovnou pořádané on-line

(virtuální) kulturní komunitní nebo volnočasové akce bez ohledu na to, zda je nebo není
registrovaným uživatelem. Takovou osobou se rozumí každý, kdo sledoval akci

prostřednictvím sociálních sítí nebo webové stránky knihovny ať už v reálném čase

konání akce nebo zpětně.[3]

25b. Návštěvník on-line (virtuální) vzdělávací akce – nově vložená definice

Osoba, která se zúčastnila nebo následně sledovala knihovnou pořádané on-line

(virtuální) vzdělávací akce bez ohledu na to, zda je nebo není registrovaným uživatelem.

Takovou osobou se rozumí každý, kdo sledoval akci prostřednictvím sociálních sítí nebo
webové stránky knihovny ať už v reálném čase konání akce nebo zpětně.[4]

Metodická podpora statistického výkaznictví ze strany Knihovnického institutu Národní

knihovny ČR,[5] stejně jako ze strany krajských a pověřených knihoven představuje

významnou pomoc zejména pro malé obecní knihovny, které představují většinu

veřejných knihoven u nás a které by se bez této pomoci a podpory neobešly.

Zdroje:

MACHÁČKOVÁ, Lucie. Roční výkaz o knihovně za rok 2022 připravované změny.

Prezentace na sekci pro RF SDRUK dne 12.11.2022.

SEMRÁDOVÁ, Eva. Nové ukazatele výkonnosti knihoven od roku 2022. U nás:

knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2021, 31(4), s. 28. ISSN

0862-9366. Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv
/202104016.pdf

Knihovnický institut Národní knihovny ČR. Statistiky [online]. Posl. aktualizace

27.07.2022. Copyright © Národní knihovna ČR. [cit. 2022-11-04]. Dostupné z:

https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky

[1] https://ipk.nkp.cz/docs/Koncepce_CZV_20212027.pdf
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jednoho pracovníka.
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