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Veřejné knihovny jako předmět 
statistického zjišťování

� Každoroční sběr statistických dat za veřejné
knihovny ČR probíhá v rámci výkonu RF.

� Uplatňováním jednotné metodiky by měla být 
zaručena kvalita a porovnatelnost dat za různá
časová období.

� Statistická data mají v životě knihoven velký 
význam.

� Statistická data jsou využitelná jak pro vnitřní
řízení knihoven, tak v širších souvislostech.



Knihovní fond
Definice

� Soubor vybraných, uspořádaných, evidovaných 
a odborně knihovnicky zpracovaných dokumentů, 
shromážděných a uchovávaných v knihovně, 
který je k dispozici uživatelům pro absenční
a prezenční půjčování a poskytování dalších 
knihovnických a informačních služeb. 

� Je to souhrn všech dokument ů, které
knihovna získala, zpracovala a které jsou k 
dispozici uživatel ům knihovny. (Nákup, dary).



Přírůstek knihovního fondu

� Souhrn knihovních jednotek, které byly 
během vykazovaného období doplněny 
do knihovního fondu knihovny nákupem, 
darem nebo ja-kým-koliv jiným 
způsobem a evidovány v p řírůstkovém 
seznamu. 



Úbytek knihovního fondu

� Souhrn knihovních jednotek, které byly 
během vykazovaného období vyřazeny 
z knihovního fondu (ztráty, poškození, 
aktualizace apod.)
a evidovány v seznamu úbytk ů. 



KF – přírůstky a úbytky
srovnání let 2014/2015

� Knihovní fond knihoven uherskohradišťského 
okresu byl v roce 2015 dopln ěn o 21 178 svazků
knih a dalších druhů dokumentů (multimediálních 
dokumentů CD-ROM, zvukových dokumentů), což
je o 834 více než v minulém období. 

� Úbytek knihovního fondu v roce 2015 činil 19 953 
svazků (o 3 340 méně než v roce 2014). 
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Náklady na pořízení KF
srovnání let 2014/2015

� Celkové náklady na po řízení knihovního 
fondu v okrese Uherské Hradiště činily

4 039 206 Kč

(o 54 223 Kč více než v roce 2014). 



Náklady na pořízení KF
srovnání let 2014/2015

� U profesionálních knihoven došlo ke snížení
nákladů na pořízení knihovního fondu o 11 589 Kč
na celkových 1 706 215 Kč. 

� U neprofesionálních knihoven vzrostly náklady 
na knihovní fond o 34 863 Kč na 592 145 Kč. 

� U KBBB došlo k nárůstu nákladů
o 30 949 Kč na 1 740 846 Kč. 
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Návštěvníci a uživatelé
knihovny



Registrovaní uživatelé
Definice

� Fyzická nebo právnická osoba, která byla 
během vykazovaného období nov ě

zaregistrována v knihovn ě nebo její registrace 
byla obnovena, a která je oprávn ěna půjčovat 
si dokumenty (absen čně i prezen čně) z fond ů
knihovny a využívat další knihovnické a 
informa ční služby. Zapo čítává se pouze první
(jedna) registrace uživatele v knihovn ě ve 
vykazovaném roce.



Registrovaní uživatelé

� Celkový po čet registrovaných uživatel ů v 
knihovnách okresu Uherské Hradiště byl 
21 453, z toho bylo 5 965 čtenářů do 15 let . 

� V roce 2014 to bylo 21 708, z toho 
5 836 čtenářů do 15 let. 

� Pokles v registrovaných čtenářů na okrese 
Uherské Hradiště je celkem o 255.



Registrovaní uživatelé

� V profesionálních knihovnách klesl počet 
registrovaných čtenářů o 42 na celkových 
9 206; o 190 stoupl počet registrovaných 
čtenářů do 15 let na celkových 2 971. 

� V neprofesionálních knihovnách vzrostl 
počet čtenářů o 57 na 3 868; o 36 klesl počet 
registrovaných čtenářů do 15 let na celkových 
1 206. 
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Návštěvník knihovny
Definice

� Pro pot řeby evidence a statistiky je to 
každý, kdo toho dne osobn ě navštívil 
knihovnu a využil n ěkterou z jejích 
služeb, kulturních nebo vzd ělávacích 
akcí (fyzická návšt ěva), a každý vstup do 
oblasti elektronických služeb 
poskytovaných knihovnou a jejich on-
line využití z prostoru mimo knihovnu 
(virtuální návšt ěva).



Návštěvníci celkem
okres Uherské Hradiště



Návštěvníci celkem
Neprofesionální knihovny

� Počet návšt ěvníků u neprofesionálních knihoven okresu 
byl celkem 43 901, 
což je o 3 774 více než v roce 2014. 

� návštěvníci půjčoven a studoven nárůst o 2 548

� návštěvníci využívající internet poklesli o 415

� návštěvníci vzdělávacích a kulturních akcí narostli v počtu 
o 1 418

� návštěvníci on-line služeb narostli o 223



Návštěvník knihovny – fyzická návštěva
Definice

� Registrovaný nebo neregistrovaný uživatel, který 
toho dne (fyzicky) navštívil knihovnu, realizoval 
výpůjčku (půjčil si nebo vrátil knihovní dokumenty) 
nebo mu byla poskytnuta jiná knihovnická či 
informační služba.

� Započítávají se i účastníci kulturních a 
vzdělávacích akcí pořádaných knihovnou a 
dalších akcí, jejichž hlavním pořadatelem byla 
knihovna.
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Návštěvník online služeb – virtuální návštěva

Definice

� Osoba, která vstoupila do elektronického 
katalogu prost řednictvím webového 
rozhraní, resp. každý adresný vstup do 
výpůjčního protokolu, do 
specializovaných databází a 
licencovaných el. zdroj ů z prostoru 
mimo knihovnu.
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Návštěva webových stránek
srovnání let 2014/2015

� Návšt ěva webových stránek zaznamenala 
v uherskohradišťském okrese oproti roku 2014 
nárůst o 23 369 na 238 982. 

� Nárůst zaznamenaly webové stránky profesionálních 
knihoven , a to o 5 812 na celkem 76 037 návštěv. 

� O 19 554 narostl počet návštěv u neprofesionálních 
knihoven na celkem 75 833

� Mírný pokles o 1 997 na celkem 87 112 zaznamenala 
KBBB .



Výpůjčky dokumentů

� Půjčování dokumentů z fondu knihovny 
patří mezi základní služby poskytované
každou veřejnou knihovnou

� Absenční výpůjčky, prezenční výpůjčky
� Výpůjčky tištěných knih a dalších 

dokumentů na hmotném nosiči 
vykazujeme v ročním statistickém výkazu  
„Kult (KM) 12-01“ v oddíle č. 3



Výpůjčky celkem
srovnání let 2014/2015

� Knihovny uherskohradišťského okresu 
dosáhly celkem 809 503 výpůjček, 
o 23 232 méně než v roce 2014.
Z toho bylo:
• 154 379 výpůjček periodik (o 16 297 méně), 
• 11 463 výpůjček zvukových dokumentu 

(o 1 893 méně), 
• prolongací 237 009 (o 19 231 více)



Výpůjčky celkem
srovnání let 2014/2015

� V profesionálních knihovnách došlo ke 
snížení výpůjček o 6 625 na celkem 

342 177 výpůjček.

� V neprofesionálních knihovnách došlo k 
nárůstu výpůjček o 218 na celkem 97 897
výpůjček.
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Jednotlivé výpůjčky
Neprofesionální knihovny 



Děkuji za pozornost

Markéta Petrů


