
0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí rok 2020

1 Ústecký kraj                          

2 CELOKRAJSKÝ SUMÁŘ - 8 pověřených knihoven          

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 13,80

4 Počet obsluhovaných knihoven 303

5 Poradenská a konzultační činnost

6   počet obsloužených knihoven 321

7   počet poskytnutých konzultací 1 389

8   počet metodických návštěv 391

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01

10   počet obsloužených knihoven 290

11   počet zpracovaných statistických výkazů 302

12 Vzdělávání knihovníků, semináře

13   počet obsloužených knihoven 299

14   počet všech vzdělávacích akcí 98

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 28

16          z toho (z ř. 15): počet akcí na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit 4

17   počet všech účastníků 995

18       z toho (z ř. 17): počet účastníků akcí v rámci RF 219

19          z toho (z ř.18): počet účastníků akcí na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit 83

20   počet všech vyučovacích hodin 300

21       z toho (z ř. 20): počet vyučovacích hodin v rámci RF 102

22          z toho (z ř. 21): počet vyučovacích hodin na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit 21

23 Porady

24   počet obsloužených knihoven 57

25   počet akcí 13

26   počet účastníků 132

27 Praktická podpora vzd,. kult.  komunitních aktivit

28 Počet obsloužených knihoven 61

29 Počet akcí, zásahů 43

30 Pomoc při revizi a aktualizaci KF

31   počet obsloužených knihoven 51

32  z toho počet revidovaných knihoven 31

33 počet revidovaných knihovních jednotek 70 094

34 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF

35   počet obsloužených knihoven 51

36   počet nakoupených knihovních jednotek 5 784

37 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF

38   počet obsloužených knihoven 110

39   počet zpracovaných knihovních jednotek 10 471

40 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)

41   stav výměnného fondu k 31.12. 2020 235 028

42   roční přírůstek VF 11 623

43   roční úbytek VF 7 067

44      z ř. 42 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 7 708

45      z ř. 42 zakoupeno z finančních prostředků obce 2 501

46      z ř. 42 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 1 186

47 Cirkulace VF

48   počet obsloužených knihoven 263

49   počet expedovaných souborů 1 436



50   počet svazků v souborech 80 916

51 Servis automatizovaného knihovního systému

52   počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu automatizovaného systému 119

53   počet akcí, zásahů 315

54 Doprava v rámci výkonu RF

55   počet obsloužených knihoven 288

56   počet ujetých km 21 119


