
PREHĽAD VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV ČINNOSTI KNIŽNICE 
ZA ROK 2021 

 

OBEC:  
Názov knižnice:  

Meno knihovníka: 
Kontakt: 
Tel: 
e-mail: 

 knižnica pobočky 

Verejné knižnice a ich pobočky  1. Modul – r. 3   

v tom 

regionálna s krajskou pôsobnosťou  r. 4   

regionálna  r. 5   

mestská  r. 6   

obecná profesionálna  r. 8   

obecná neprofesionálna  r. 9   

STAGNUJÚCA KNIŽNICA  v roku 2021  uvádza len knižničné jednotky    =    2. Modul – r. 1 až r. 5  

Knižničné jednotky spolu  2. Modul – r. 1  

v tom 

O  odborná literatúra pre dospelých  r. 2  

krásna literatúra pre dospelých  r. 3  

odborná literatúra pre deti  r. 4  

krásna literatúra pre deti r. 5  

Počet titulov dochádzajúcich periodík  r. 12   

Ročný prírastok knižničných jednotiek  r. 14  

z toho 

kúpou  r. 15  

darom  r. 17  

náhradou  r. 20  

Úbytky knižničných jednotiek  r. 23  

Počet knižničných jednotiek spracovaných automatizovane  r. 24  

Výpožičky spolu  3. Modul – r. 1  

v tom 

odborná literatúra pre dospelých  r. 2  

krásna literatúra pre dospelých  r. 3  

odborná literatúra pre deti  r. 4  

krásna literatúra pre deti  r. 5  

výpožičky periodík  r. 6  

z toho  z  r. 1 prezenčné výpožičky  r. 13  

MVS iným knižniciam  r. 14  

MVS z iných knižníc  r. 15  

Počet študijných miest a miest na oddych r. 21  

Priestory knižnice určené pre používateľov v m2 r. 23  

Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň r. 24 a r. 25  

Aktívni používatelia  4. Modul – r. 1  

z toho používatelia do 15 rokov  r. 2  



Výchovno-vzdelávacie a kult.- spoločenské podujatia 
pre verejnosť  

r. 4 + r. 6  

z toho online podujatia (viď ďalšie metodické pokyny) -  

Informačná výchova  r. 5  

Návštevníci knižnice spolu  r. 20  

z toho počet návštevníkov podujatí súčet r. 21 + r. 22  

z toho počet návštevníkov online podujatí -  

z toho počet návštevníkov internetu r. 24  

Počet návštevníkov podujatí pre deti do 15 rokov r. 25  

Počet osobných PC v knižnici -  

z toho s pripojením na internet pre verejnosť r. 32  

Pripojenie WiFi v priestoroch knižnice pre používateľov  
(áno-1, nie-0) 

r. 33  

Vlastná webová stránka knižnice (áno-1, nie-0) r. 34  

Informácie o službách knižnice na webe (áno-1, nie-0) r. 36  

Elektronický katalóg knižnice (áno-1, nie-0) r. 38  

Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice        (NEVYPĹŇAŤ)  

Príjmy spolu  5. Modul – r. 1  

z toho 

z rozpočtu obce r. 5  

dary, granty  r. 8  

    -   z toho z Fondu na podporu umenia  r. 10  

poplatky za knižničné činnosti  r. 16  

Náklady spolu  r. 19  

z toho 

mzdové náklady  r. 26  

odmena (na dohodu) r. 22  

na nákup knižničného fondu  r. 23  

Osoby zabezpečujúce činnosť knižnice  6. Modul – r. 2  

- zamestnanci vykonávajúci knihovnícke činnosti (prepočítaný stav)  r. 13  

- osoby, s ktorými bola uzatvorená dohoda o práci  r. 4  

- dobrovoľníci  r. 6  

Priemerný počet hodín vzdelávania na 1 zamestnanca               
(viď ďalšie metodické pokyny) 

-  

Prieskum spokojnosti používateľov (áno-1, nie-0)                        
(viď ďalšie metodické pokyny) 

-  

Poskytujeme súhlas so spracovaním a zverejnením údajov, ktoré budú uvedené v Štatistickom 
prehľade činnosti verejných knižníc v okrese Levice za rok 2021, vypracovaným Tekovskou knižnicou 
v Leviciach a na plnenie štandardov na základe metodického usmernenia Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky č. MK-4315/2020-110/11107.  

 

V ...................................... dátum: ......................                                        ...................................................... 
                                                                                                                    pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu  

Poznámka: (napr.: knižnica bola zatvorená v čase... z dôvodu pandémie Covid 19, revízie, dlhodobej PN...) 


