Kulturní akce pro veřejnost
Definice
Knihovnou pořádané akce pro uživatele a veřejnost, jejichž přínosem je kultivace osobnosti,
poskytují zábavu a estetický zážitek. Od účastníků se zpravidla nevyžaduje aktivní spoluúčast,
např. besedy, výstavy, literární pásma, pořady, hudební pořady, koncerty, kvízy, exkurze,
divadlo jednoho herce, literární čtení, besedy s převažující kulturní složkou, Muzejní noc,
besedy s dětmi (pohádky, říkadla…), autorská čtení, pasování prvňáčků, Knížka pro
prvňáčka, Noc s Andersenem, Lovci perel, soutěže, hraní stolních her, výtvarné, tvůrčí dílny,
vyhodnocení soutěží, filmové projekce, divadelní představení, křty knih, recitační pásma,
vernisáž výstavy. Nezahrnují se nástěnky a drobné výstavky (např. novinek).
Evidence počtu kulturních akcí
Evidovány jsou všechny kulturní akce. Pořádá-li knihovna stejnou akci opakovaně v daném
dni, pak uvede počet těchto opakování. Pořádá-li knihovna stejnou akci v jiný den, pak ji
eviduje znovu. Pořádá-li knihovna cykly kulturních akcí (například Literární čtvrtky),
nevykazuje cyklus jako celek, ale vykazuje všechny akce daného cyklu.
Evidence počtu návštěvníků
Počet návštěvníků vykazované akce (akcí) v daný den. V případě opakování akce v daném dni
se počty návštěvníků sčítají. Počet účastníků cyklické vzdělávací akce se vykazuje u každé
dílčí akce a počty se sčítají.
Vzdělávací akce pro veřejnost
Definice
Knihovnou pořádané akce pro uživatele a veřejnost, jejichž přínosem je rozvoj vědomostí a
znalostí, poskytují nové informace a poznatky. Od účastníků se vyžaduje aktivní spoluúčast.
Například školení, kurzy, konference, přednášky, výstavy s informacemi (o autorovi, místě,
historii…), exkurze, knihovnické, informační lekce, speciální akce (např. k výročí knihovny /
kombinované prohlídky…), diskuze, workshopy, univerzity volného času, akce konané ve
spolupráci se školou jako součást výuky (čtenářská, informační a digitální gramotnost),
komentované hudební a filmové pořady.
Evidence počtu vzdělávacích akcí
Pořádá-li knihovna stejnou akci opakovaně v daném dni, pak uvede počet těchto opakování.
Opakuje-li knihovna jednorázovou akci v jiný den, pak ji eviduje znovu. Pořádá-li knihovna
vzdělávací cyklus, nevykazuje ho jako celek, ale vykazuje všechny lekce daného cyklu (např.
pokud má cyklus 15 lekcí, vykáže knihovna 15 akcí).
Evidence počtu návštěvníků
Počet návštěvníků vykazované akce (akcí) v daný den. V případě opakování akce v daném dni
se počty návštěvníků sčítají. Počet účastníků cyklické vzdělávací akce se vykazuje u každé
dílčí akce a počty se sčítají.

