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O anketě 

 Celkem získáno 45 odpovědí 

 Osloveny profesionální i neprofesionální 

knihovny ve všech okresech – minimálně 10 

knihoven v každém okresu 

 Celkem 8 otázek 

 Nástroj – Survio (zdarma do 200 respondentů, 

výsledky verze zadarmo nelze dobře zpracovat) 

 



1. Jaká je provozní doba vaší knihovny? 

Odpověď Odpovědi 

5-15 hodin týdně 29 

Více – profes. knihovny 16 

Do 5 

hod.  

49% 

Od 5 do 

15 hod.  

15% 

Více  

36% 



2. Jste seznámeni s novými 

knihovnickými standardy z roku 2011? 

Odpověď Odpovědi 

Ano 34 

Částečně 10 

Ne 1 

Ano  

76% 

Částečně  

22% 

Ne  

2% 



3. Vzdělávací akce pro knihovníky, 

semináře, porady  

- máte nějaké náměty a požadavky na vzdělávací 

akce? 

Odpovědi 

Ne 32 

Jiná 13 



3. Vzdělávací akce pro knihovníky, semináře, 

porady  

- máte nějaké náměty a požadavky na vzdělávací akce? 

 v den úředních hodin (Po, Stř) se nemohu zúčastnit 

 větší opakování vzdělávacích seminářů při práci s katalogy, 
hlavně při jejich vylepšení a změnách 

 tvorba webovek 

 formát naučných besed pro školy, péče o knihy (oprava, 
čištění) 

 Akce by bylo dobré zaměřit více prakticky a méně 
teoreticky. 

 semináře o literatuře, především nové dětské, fantasy... 

 vědět o akci a přesném termínu nejméně 2 měsíce předem 

 Knihovnické minimum o prázdninách, popř. o víkendech 

 z oblasti psychologie, asertivita, atd 

 brzký čas přednášek-jsem v práci 

 udržení stávajících akcí 

 knihovnické workshopy 

 



4. Vyhovuje vám periodicita a složení 

výměnných souborů?  

Ano; 37 

Částečně; 

5 

Jiná; 2 

VS nevyužíváme 

 



5. Pokud by vám pro vaši knihovnu nebo pobočku byl 

přednostně nabídnut některý VS knih k trvalému 

užívání (odkoupení – např. kniha za 1 Kč), využili byste 

této nabídky? 

 

Ano; 29 

Nevím; 9 

Jiná

; 5 

Ne; 1 



5. Pokud by vám pro vaši knihovnu nebo pobočku 

byl přednostně nabídnut některý VS knih k 

trvalému užívání (odkoupení – např. kniha za 1 

Kč), využili byste této nabídky? 

 ANO, pokud by bylo možné si knihy odkoupit za 

cenu 1,-, tak je to velmi lákavá nabídka. 

 záleželo by na tom, jaké by v souboru byly knihy 

 třeba možnost výběru nabízených titulů 

 velmi nízká cena svazku  



6. Pokud by bylo nutné finančně přispívat na výkon 

regionálních služeb pro knihovny, byl by váš 

zřizovatel/vaše knihovna ochoten/ochotna přispět (např. 

na dopravu v rámci RF, nákup knih do VS, 

pomoc při revizi)? 
 

Ne; 18 

Jiná; 

14 

Ano; 

13 



6. Pokud by bylo nutné finančně přispívat na výkon 

regionálních služeb pro knihovny, byl by váš 

zřizovatel/vaše knihovna ochoten/ochotna přispět? 

 

 To bohužel momentálně nevím, ale myslím, že by 
s tím za nějakých přijatelných podmínek 
souhlasil. 

 zda-li budou v tu danou dobu peníze navíc v 
rozpočtu obce 

 nemohu odpovědět bez vyjádření zřizovatele obce 

 neznám na tuto otázku názor zřizovatele 

 nevím, zda by zřizovatel mohl přispět. 

 podle finančních možností zřizovatele 

 pokud by souhlasil zřizovatel 

 záleželo by na dohodě 



7. Máte nějaký návrh na novou službu, která by 

byla potřebná pro vaši knihovnu nebo pro vás 

osobně? 

 Líbilo by se mi, kdyby třeba jednou za rok Vaše 
pracovnice přijeli do naší knihovny se svým 
oblíbeným programem. V naší obci je MŠ i ZŠ a o 
takovou akci by byl určitě velký zájem. Sama se o 
něco jako besedy o knihovně snažím, ale i pro mne 
by to bylo velkým přínosem a inspirací. 

 Prezentace, oznámení o nově vydaných knihách 
např. do mailu, nemám čas létat po knihkupectvích a 
zjišťovat novinky na knižním trhu.. 

 Pomoc při jednání s obecními úřady, propagace 
knihoven u obcí, zdůrazňování jejich významu a 
přínosu pro občany. 

 Teď právě nevím, jsem spokojená s tím, co je 
nabízeno. 

 v současné době ne 

 Ne (15x) 



8. Které služby, poskytované v rámci RF 

knihoven, považujete za nejdůležitější 

 Výměnné soubory, vzdělávání a semináře, revize, servis AKS, MVS 

 Především výměnné soubory a vzdělávání (v poslední době jsem se sice moc 
neangažovala, ale mám hotovou revizi, tak můžu začít), také semináře a 
zpracování knih. 

 Výměnné soubory knih, konzultace, metodické návštěvy, pomoc s 
revizí, nákup knih - složeno od nejdůležitější činnosti. 

 výměnné soubory knih, konzultace, zpracování knih, pomoc s revizí, 
doprava, vzdálená pomoc s knihovnickým programem 

 výměnné soubory knih, vzdělávání, semináře, metodické návštěvy, 
konzultace, zpracování knih, pomoc s revizí 

 výměnné soubory knih, metodické konzultace a návštěvy, servis AKS, 
zpracování knih, pomoc při revizi 

 výměnné soubory knih, vzdělávání, nákup knih, zpracování knih, pomoc s revizí, servis 
AKS. 

 konzultace, nákup knih, zpracování knih, pomoc s revizí, výměnné soubory, metodické 
návštěvy 

 Výměnné soubory, nákup knih a jejich zpracování, servis AKS, revize a aktualizace KF 

 výměnné soubory knih, nákup knih, zpracování knih, pomoc s revizí, konzultace, 

 … 

 



Závěry 

 Celková spokojenost se službami 

 Náměty na vzdělávací akce, k zamyšlení časy akcí a 

dobrá informovanost předem – ne vždy je možné 

 VS velmi žádané, nejdůležitější služba 

 Ostatní standardní služby RF jsou stále žádané  

 Informace o nových knihách, besedy v knihovnách dle 

možností… 

 S případným odkoupením VS za 1 Kč knihovny 

souhlasí, za určitých podmínek… 

 Finanční spoluúčast na RF knihovníci nevylučují. 

 Další závěry z podrobných výsledků – porada 

metodiček 


