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STATISTIKA

 Každoroční statistické 
šetření je ze zákona 
povinné

 NIPOS, Kult (MK) 12-01

 Můžeme ovlivnit, co 
budeme vykazovat!

 Využití těchto 

statistických údajů pro 

naše potřeby

 Velký zdroj informací

 Je potřeba mít ovšem 

co nejkvalitnější 

údaje

POVINNOST PROSPĚCH



VYUŽITÍ

 Sledujeme vývojové trendy veřejných knihoven za 
časová období

 Analýzy jednotlivých údajů v případě potřeby (MVS 
atd.)

 Přebírání statistických údajů např. při průzkumech

 Standard VKIS, hodnocení knihoven v rámci ČR, kraje, 
okresu…

 Benchmarking

 Publicita, média

 ROI knihoven (měření návratnosti investic)



VYKAZOVÁNÍ

 Ve všech krajích obdobné problémy

 V roce 2017 proběhnou semináře věnované 

statistickému vykazování – chceme vaše podněty

 Některé problematické údaje:

 Registrovaní čtenáři

 Dobrovolníci

 Ekonomické údaje



Registrovaní čtenáři

 Platí schválená definice, která říká, že reg. uživatel 

je:

 "Fyzická nebo právnická osoba, která byla během 

vykazovaného období nově zaregistrována v knihovně nebo 

její registrace byla obnovena, a která je oprávněna 

půjčovat si dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů 

knihovny a využívat další knihovnické a informační služby. 

Započítává se pouze první (jedna) registrace uživatele 

v knihovně ve vykazovaném roce." 

 Klouzaví čtenáři, problém co je úkon registrace atd.



Dobrovolníci

 Malé knihovny – mají nulu v zaměstnancích, 

dobrovolnících i v osobních nákladech – kdo tam 

tedy pracuje?

 V MSK je to případ 50 knihoven

 Velké krajové rozdíly ve vykazování



Ekonomické údaje

 Vyváženost příjmy – výdaje

 Mnoho knihoven vykazuje vyšší výdaje než příjmy

 Neuvádí příspěvky na provoz od zřizovatele



Články o statistice v časopise Čtenář

 Nová rubrika „Z knihovnických statistik“

 Vychází průběžně v tomto roce

 Zatím vyšlo: 

 knihovní fondy

 uživatelé knihovny

 výpůjčky

 MVS

 akce



Moravskoslezský kraj

 Za MSK v roce 2015 evidoval NIPOS statistické 

údaje od 267 knihoven (5 % z celkového počtu 

5535)

 Tyto knihovny obsluhují 1,2 mil. obyvatel (11 % 

populace ČR)

 V benchmarkingu je 15 % knihoven MSK (nejvíce z 

krajů ČR)



STANDARDY VKIS

 Od roku 2005

 Podle velikosti knihoven, standardizované oblasti:

 Tvorba knihovního fondu (obrat KF, peníze na nákup 
KF/obyv.)

 Provozní doba

 Studijní místa

 PC s internetem

 WWW a OPAC knihovny

 Novelizace v období 2017-2020 (nová Koncepce 
rozvoje knihoven)
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SLEDOVÁNÍ TRENDŮ
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E-výpůjčky = 34 656

Půjčuje 72 knihoven 

Vykázalo 39 knihoven



Analýzy údajů

 MVS Počet obdržených požadavků (kladně vyřízených)

Počet obyv. Počet požadavků

1
Moravskoslezská vědecká knihovna v 
Ostravě, příspěvková organizace

291 658 3 069

2 Regionální knihovna Karviná 55 298 562

3 Městská knihovna Havířov 75 394 442

4 Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. 56 593 408

5
Městská knihovna Třinec, příspěvková 
organizace

35 673 397

6
Místní knihovna Dobrá,okres FM, 
příspěvková organizace

3 125 379

7 Knihovna Petra Bezruče v Opavě 57 759 373

8 Městská knihovna Nový Jičín 23 795 364

9 Městská knihovna Bruntál 16 841 360

10 Městská knihovna VRATIMOV 7 214 199

11 Městská knihovna Český Těšín 24 440 191



Benchmarking

 Srovnávání výkonů knihoven na základě tzv. 

indikátorů

 Na základě vložených statistických dat se provádí 

výpočty těchto indikátorů

 Odhalení mnoha chybných údajů ve statistice

 Chyby zejména při vykazování ekonomických údajů

 Novinky
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Problémy roku 2015

 Vyplňování ekonomických údajů

 Příjmy

 Běžný rozpočet = příjmy od zřizovatele/provozovatele knihovny = 90 %

 Příjmy z vlastní činností (poplatky, kopírování, nájmy…) = 5 až 10 %

 Zvláštní projekty a granty = 0 až 10 %

 Celkové výdaje knihovny

 Osobní náklady = 65 %

 Výdaje na knihovní fond a EIZ = 10 %

 Provozní výdaje = 25 %

 Výdaje zřizovatele knihovny – pozdní termín zveřejnění
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Problémy roku 2015

 Možnost kontroly: Trendy

 Vyplňovat a opravovat údaje je možné kdykoliv

 Neuložené údaje

 Dlouhá prodleva při vyplňování

 Tisk dotazníku
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NĚKOLIK NOVINEK
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Srovnávání více knihoven

 Možnost volit 5 knihoven ke srovnání

 Možnost stažení výsledků v excelovské tabulce

 V budoucnu

 Generování grafů na webu
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Srovnávání více knihoven
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Využití výsledků – příprava šablony pro grafy
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Využití výsledků – příprava šablony pro grafy
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KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN

 Bod 6 – Systém hodnocení a marketing veřejných 

knihovnických a informačních služeb

 Knihovny jsou financovány z veřejných rozpočtů, 

proto je nezbytné dlouhodobě sledovat jejich 

společenské a ekonomické přínosy, hodnotit jejich 

výkony a efektivitu jednotlivých služeb. 

 Podporovat tvorby metodik měření ekonomické 

efektivnosti služeb knihoven a jejich uplatňování v praxi 



Vladana Pillerová

Národní knihovna ČR

vladana.pillerova@nkp.cz

Děkuji za pozornost
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