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Statistické vykazování za rok 2022

Kult (MK) 12-01

Změny ve výkaze 





I. Knihovní fond



II. Uživatelé



IV. Další údaje



Dokončení oddíl IV.



V. Elektronické služby knihovny



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

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.

Metodika vykazování počtu návštěvníků on-line akcí je dostupná na webové
stránce Knihovnického institutu v oddíle statistika: https://ipk.nkp.cz/statistika-
pruzkumy-dokumenty/statistiky

Obdobně:
25b. Návštěvník on-line (virtuální) vzdělávací akce



 
Pro potřeby statistického výkaznictví jsou to:
informační služby, které knihovna poskytuje svým
uživatelům prostřednictvím internetu na základě jejich
vyžádání. 

(např. služba Ptejte se knihovny, Napište nám, dotazy ze
sociálních sítí apod.)

ř. 0514 
-On-line informační služby ( počet zodpovězených dotazů)

Definice  č. 56:



vzdělávání pracovníků
on-line akce 
návštěvníky on-line akcí

Důležité bylo v r. 2022 sledovat:
 

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

 



CADR - centrální adresář knihoven
   Půjčování zvukových záznamů - Jak hlášení provést

Údaje vztahující se k půjčování zvukových záznamů jsou součástí databáze ADR:
http://aleph.nkp.cz/cze/adr

Hlášení provedete aktualizací záznamu vaší knihovny v uvedené databázi. 
Podrobný návod, jak postupovat, naleznete zde:

https://ipk.nkp.cz/docs/zvukove/pujcovani-zvukovych-zaznamu
 

Bližší informace o půjčování zvukových záznamů jsou uvedeny na portálu „IPK -
Informace pro knihovny“

https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/autorske-pravo/ZvukPujcOzn.htm
 

Kontrola a aktualizace údajů - 1x ročně

http://aleph.nkp.cz/cze/adr
https://ipk.nkp.cz/docs/zvukove/pujcovani-zvukovych-zaznamu
https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/autorske-pravo/ZvukPujcOzn.htm


Důležité termíny
 

 
 

VISK 3 -  2022 -  vyúčtování do 15.1.2023
VISK 3  - 2023 - podání žádostí do 10.12.2022
Statistika - do 30.01. 2023
Technické věci do - 14.01.2023
Nominace na NEJ knihovníka okresu Vsetín - do
31.01.2023
Obalovací fólie - objednávka - leden 2023 



Nový Hrozenkov 
Kelč - Lhota u Kelče
SK Horní Lideč -  Študlov
SK Jablůnka - Pržno
SK Rožnov p. R. - Prostřední Bečva
SK Valašské Meziříčí - Juřinka, Kunovice, Veselá, Zašová, Podlesí 
SK Vsetín  - Hošťálková

R. 2023 - REVIZE - PLÁN     
                             



Videa z knihoven
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLoZ-81lfWmBM-

pPHsoIMkTWqqaXdfznSn&cbrd=1&ucbcb=1

Z každého okresu bylo vybráno pět knihoven.
 

Za okres Vsetín:
Vidče, 

Valašská Bystřice, 
Halenkov, 

Velké Karlovice,
Horní Lideč

 

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLoZ-81lfWmBM-pPHsoIMkTWqqaXdfznSn&cbrd=1&ucbcb=1
https://www.facebook.com/zlinknihovna/videos/1730891853956588/
https://www.youtube.com/watch?v=3qJGFGAhCg8&list=PLoZ-81lfWmBM-pPHsoIMkTWqqaXdfznSn&index=4
https://www.facebook.com/zlinknihovna/videos/1169939500403274/
https://www.facebook.com/zlinknihovna/videos/649193066608371/


Nejlepší knihy dětem - Katalog je stažení na:
https://www.nejlepsiknihydetem.cz/

 

Tipy

On-line tip na vzdělávání - PR knihoven Zlín:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoZ-
81lfWmBMoD4e_tldlFORzLP91VraS  

https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoZ-81lfWmBMoD4e_tldlFORzLP91VraS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoZ-81lfWmBMoD4e_tldlFORzLP91VraS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoZ-81lfWmBMoD4e_tldlFORzLP91VraS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoZ-81lfWmBMoD4e_tldlFORzLP91VraS


Otevřena nová pobočka knihovny Kroměříž







Krásné Vánoce
:-)




