Pokyny pro vyplňování Ročního výkazu o knihovně za rok 2020 a 2021 – on-line akce
V loňském roce knihovny v souvislosti s vládními opatřeními začaly akce pro veřejnost
uskutečňovat i ve virtuálním prostoru. Roční výkaz o knihovně, ale na tuto změnu zatím není
připravený. Budeme tedy nuceni formulář za roky 2020 a 2021 používat ještě ve stávající
podobě.
Obecně platí, že budou pro evidenci i počítání on-line akcí a jejich návštěvníků využívány
stávající definice v Deníku knihovny (pokud to bude možné) a budou evidovány do stávajících
řádků pro fyzické akce.
Definice:
On-line (virtuální) kulturní akce pro veřejnost - Knihovnou pořádané akce v on-line
(virtuálním) prostoru pro uživatele a veřejnost, jejichž přínosem je kultivace osobnosti,
poskytují zábavu a estetický zážitek. Od účastníků se zpravidla nevyžaduje aktivní spoluúčast,
například besedy, výstavy a další akce, které uvádí definice 63. a které je možné realizovat ve
virtuální podobě.
On-line (virtuální) vzdělávacích akce - Knihovnou pořádané akce v on-line (virtuálním)
prostoru pro uživatele a veřejnost, jejichž přínosem je rozvoj vědomostí a znalostí, poskytují
nové informace a poznatky. Od účastníků se zpravidla vyžaduje aktivní spoluúčast, například
webináře a další akce, které uvádí definice 64 a které je možné realizovat ve virtuální podobě.
V následujících pokynech uvádíme, kam a jak on-line akce statisticky evidovat:
1. On-line kulturních akce – „živé“ akce, tedy pořádané v přímém přenosu, se evidují do
řádku 0415 = kulturní akce pro veřejnost. Při počítání akcí využijte definici v Deníku
knihovny Sloupec 48 = Kulturní akce pro veřejnost - počet akcí. Evidovány jsou všechny
kulturní akce. Pořádá-li knihovna stejnou akci opakovaně v daném dni, pak uvede
počet těchto opakování. Pořádá-li knihovna stejnou akci v jiný den, pak ji eviduje
znovu. Pořádá-li knihovna cykly kulturních akcí (například Literární čtvrtky), nevykazuje
cyklus jako celek, ale vykazuje všechny akce daného cyklu. Definice č. 63.
2. On-line vzdělávacích akce - „živé“ akce, tedy pořádané v přímém přenosu, se evidují
do řádku 0416 = vzdělávací akce pro veřejnost. Při počítání akcí využijte definice
v Deníku knihovny Sloupec 50 = Vzdělávací akce pro veřejnost. Počet akcí - vykazují se
vzdělávací akce viz definice. Pořádá-li knihovna stejnou akci opakovaně v daném dni,
pak uvede počet těchto opakování. Opakuje-li knihovna jednorázovou akci v jiný den,
pak ji eviduje znovu. Pořádá-li knihovna vzdělávací cyklus, nevykazuje ho jako celek,
ale vykazuje všechny lekce daného cyklu (např. pokud má cyklus 15 lekcí, vykáže
knihovna 15 akcí). Definice č. 64.
3. Návštěvníci on-line kulturních akcí – u živě pořádaných akcí se počítají návštěvníci,
kteří se na akci on-line připojili, to znamená, že evidujeme počet účastníků, kteří se
v průběhu akce on-line přihlásili, nesledujeme, jak dlouho se akce účastnili. Do
statistiky uveďte nejvyšší dosažený počet účastníků během akce. Dále při počítání

účastníků využijte definice v Deníku knihovny Sloupec 49 = Kulturní akce pro veřejnost
- počet návštěvníků. Počet návštěvníků vykazované akce (akcí) v daný den. V případě
opakování akce v daném dni se počty návštěvníků sčítají. Počet účastníků cyklické
vzdělávací akce se vykazuje u každé dílčí akce a počty se sčítají. Definice č. 24.
Návštěvníky evidujte na řádek 0207 = návštěvníci kulturních akcí.
4. Návštěvníci on-line vzdělávacích akcí – u živě pořádaných akcí se počítají návštěvníci,
kteří se na akci on-line připojili, to znamená, že evidujeme počet účastníků, kteří se
v průběhu akce on-line přihlásili, nesledujeme, jak dlouho se akce účastnili. Do
statistiky uveďte nejvyšší dosažený počet účastníků během akce. Dále při počítání
účastníků využijte definice v Deníku knihovny Sloupec 51 = Vzdělávací akce pro
veřejnost - počet účastníků (tj. návštěvníků). Počet návštěvníků vykazované akce (akcí)
v daný den. V případě opakování akce v daném dni se počty návštěvníků sčítají. Počet
účastníků cyklické kulturní akce se vykazuje u každé dílčí akce a počty se sčítají. Definice
č. 25. Návštěvníky evidujte na řádek 0208 = návštěvníci vzdělávacích akcí

5. Nahrané kulturní akce sdílené na sociálních sítích (počet akcí) = nahrané akce a
sdílené na sociálních sítích nebo webové stránce knihovny, na které se mohou
návštěvníci podívat kdykoli. Každou takovou akci evidujte na řádek 0415. V případě,
že jste akci pořádanou živě nahrávali a později sdíleli na sociální sítích: takovou akci už
znovu neevidujte.
6. Nahrané vzdělávací akce sdílené na sociálních sítích (počet akcí) = nahrané akce a
sdílené na sociálních sítích nebo webové stránce knihovny, na které se mohou
návštěvníci podívat kdykoli. Každou takovou akci evidujte na řádek 0416. V případě,
že jste akci pořádanou živě nahrávali a později sdíleli na sociální sítích: takovou akci už
znovu neevidujte.

7. Počítání návštěvníků kulturních nebo vzdělávacích on-line akcí, které jsou sdílené na
sociálních sítích nebo webové stránce knihovny (počty zhlédnutí). – Pokud jste danou
akci sdíleli na webové stránce knihovny, je možné sledovat počet přístupů. Sociální sítě
(například FB) počítají do statistiky zhlédnutí delší než 3 vteřiny. Jednotná metodika
jak návštěvníky těchto akcí (zhlédnutí) počítat není vytvořena. Do Ročního výkazu o
knihovně tyto návštěvníky neuvádějte.

