
Standard knihovnických služeb 

Knihovny Ústeckého  kraje 

v roce 2013 



Standard 

 

Cílem je zlepšení dostupnosti a kvality 

knihovnických služeb jejich uživatelům 

Umožňuje srovnání a kontrolu dostupnosti a 

kvality 

Nástroj motivace 

 



Kategorie a kritéria služeb 

1. provozní doba knihovny pro veřejnost 

2. tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů 

3. umístění knihovny v obci 

4. plocha knihovny určená pro uživatele 

5. studijní místa pro uživatele knihovny 

6. přístup k internetu a informačním technologiím 

7. webová prezentace knihovny 

8. elektronický katalog knihovny na internetu 

9. pracovníci knihovny a jejich vzdělávání 

10. měření spokojenosti uživatelů knihovny 



 

Plnění v roce  2013 

 

     Krajská knihovna a pověřené knihovny 



PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
splňují 3 knihovny, tj. 37,5% 

Počet 

obsluhované 

populace 

Kate

gorie 

 

Počet hodin 

týdně 

standard hodnocení 

Ústí n.L. 92 495 8 49 50 0 

Děčín 51 346  8 60 50 1 

Chomutov 47 631 8 48 50 0 

Litoměřice 23 628 7 41 45 0 

Louny 18 343 6 46 40 1 

Most 66 668 8 39 50 0 

Teplice 50 330 8 40 50 0 

Žatec 19 222 6 41 40 1 



Provozní doba knihovny pro veřejnost 
Splněno: 3 knihovny (Děčín, Louny, Žatec), tj. 37,5% 



Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů 

 plní 5 knihoven, tj. 62,5% 



Doporučená hodnota: 60m2/1 000 obyv.) 

 ve svých kategoriích splňují 2 knihovny, tj. 25% 



Studijní místa 
ve svých kategoriích splňují 3 knihovny, tj. 37,5% 



Přístup k internetu 
počet veřejně přístupných stanic připojených k interntetu 

plní 6 knihoven, tj. 75% 



Webová prezentace knihovny 

a 

Elektronický katalog knihovny 

Všechny pověřené knihovny mají webové 

stránky a elektronický katalog na internetu. 



Profesionální knihovny 

 

          v jednotlivých regionech 



Provozní doba pro veřejnost 
z 36 profesionálních knihoven plní 18, tj. 50% 



Nákup knihovního fondu 
náklady v Kč na 1 obyvatele 

z 36 knihoven plní 11, tj. 31% 

 



Volný výběr 
75% knihovních jednotek  ve volném výběru 
z 36 knihoven plní 27, tj. 75% 



Obnova KF 

10% obnova knihovního fondu ve volném výběru 
z 36 knihoven plní 2, tj. 6% 



 

Plocha knihovny (60 m2 na 1000 obyvatel) 
z 36 knihoven toho dosahují 3, tj. 8% 
 



Studijní místa (počet na obyvatele) 

z 36 knihoven splňuje 16, tj. 44% 



Počet internetů pro uživatele 
z 36 knihoven splňuje 23, tj. 64% 



Webová prezentace knihovny 
z 36 prof.knihoven má 25 webové stránky, tj. 69% 
regiony  Litoměřice, Teplice a Ústí 100% 



Elektronický katalog 
z 36 knihoven má 24 knihoven el. katalog, tj. 67% 

regiony Teplice a Ústí n.L. 100% 



v jednotlivých regionech 

Neprofesionální knihovny 



Neprofesionální knihovny  

Provozní doba 
z 246 knihoven splňuje 34, tj. 13,8% 



Neprofesionální knihovny  
INTERNET 

z 246 knihoven splňuje 157, tj. 63,8% 



Neprofesionální knihovny  

WEBOVÉ STRÁNKY 

ze 246 knihoven má 106 webové stránky, tj. 46,1% 



Neprofesionální knihovny  
ELEKTRONICKÝ  KATALOG 

Z 246 knihoven má el.katalog 53, tj. 21,5% 

 



Standard knihovnických služeb 

 

Cílem je zlepšení dostupnosti a kvality 

knihovnických služeb jejich uživatelům 

Umožňuje srovnání a kontrolu dostupnosti a 

kvality 

Nástroj motivace 

 



Světový den standardů 

14. října 

Mezinárodní den standardů byl stanoven k 

výročí založení Mezinárodní normalizační 

organizace roku 1946. 



Děkuji za pozornost 

V. Řeháková 


