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Porovnání roků 2020 a 2021

Satistické vykazování v roce 2022 - změny ve výkaze

Mazání neaktuální cirkulace z programu 

Na co se zaměřit, aby se čtenáři vrátili



Porovnání r. 2020 a r. 2021

Uzavření knihoven

2021
 

1.1. - 12.4.
 (cca 3,5 měs)

+ výdejní okénka - různě

2020
 

13.3.-24.5. + 22.10-22.11.
 ( cca 3,5 měs)

+ 10 dnů výdejní okénka

















Statistické vykazování v roce 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 je v r. 2022 sledovat:
 

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

 



Postup mazání staré cirkulace,
rychlejší - úsporná varianta

 
Pomocí hromadného označení.

 
Všechny záznamy cirkulačního souboru (např. v záložce - CI soubor r. 2020)
 SLOUČÍM pod jeden záznam



Postup:
" + " označím všechny záznamy v záložce (vše bude červené)

V horním menu „ozubená kolečka“ vyberu – SLOUČIT ZÁZNAMY

V záložce zůstane pouze jeden záznam, na který bude navázáno 
x přírůstků 
(= všechny přírůstky toho mazaného souboru)

 







Přepnu do SVAZKŮ
"+ " označím všechny přírůstky – vše je červené
 Nahoře ikona - Notes s tužkou - (EXPEDUJ označená
čísla, svazky...)
• Zvolím status „0“
• Proveď EXPEDICI – vše se změní na 0 – vše má žlutou
barvu (SQL)







Následně mažu jednotlivé svazky přes POPELNICI na dvě kliknutí
(případně na 3 kliknití, když se objeví hláška: Přejete si přerušit výmaz
přírůstků? – dáme ještě navíc NE)
(Varianty: ANO, OK 

Až nezbyde žádný svazek
Poslední hláška je: přejete si vyřadit titul z výběru? 
Dám: Ne
Vrátím se na seznam – do záložky, kde je ten poslední záznam bez
svazků červený,
Opět kliknu na POPELNICI a záznam definitivně smažu

        příp: NE, ANO, OK)



„Nepřežije nejsilnější ani nejinteligentnější, 
ale nejvíce adaptabilní na změnu!“ 

 
Ch. Darwin 

Na co se zaměřit, aby se čtenáři vrátili



Především knihovního fondu - má knihovna
NOVINKY? Práce s fondem!!!
Umíme knihy nabídnout? (nové i starší knihy, VF, MVS...)
Znalost vlastního fondu a zájem o knižní produkci
Čistý, kvalitní, aktuální, dle potřeb cílových skupin...

Nabídka služeb

 



Více užívat ke komunikaci e-mail, uživatelé mohou
zdarma dostávat nabídky, pozvánky a další sdělení
knihovny. 
Místní rozhlas je rovněž dobrým prostředkem, který se
knihovnám nabízí a je zdarma. 
Web, facebook, ZPRAVODAJ OBCE

Nejde-li čtenář do knihovny, musí knihovna za ním. 
 

Zvýšit informovanost současných i potenciálních
uživatelů

 

 



Jak jsou lidé se službami knihovny spokojeni?
 Co očekávají lidé v obci od své knihovny?

Znát potřeby lidí 
 
 

 
Dotazníkové šetření, už proběhlo???



Propagace, propagace, propagace 
 
 

Nejlepší propagací knihovny je osobnost knihovníka
 

Vše je ve Vašich rukách 




