Vše k vykazování online akcí a jejich návštěvníků:
Proč je to nutné:
 V roce 2022 se informace o online akcích a jejich návštěvnících zařadily do Ročního výkazu o
knihovně, tyto údaje budou muset tedy sledovat všechny profesionální i neprofesionální
knihovny povinně
Koho se to týká:
 Všech knihoven, které pořádají online (virtuální) akce jakéhokoli typu
 Pokud knihovna takové akce nepořádá, řádky nevyplňuje
Jaké přesně řádky v Ročním výkazu přibyly?
 Řádek 416 Online kulturní, komunitní a volnočasové akce pro veřejnost
 Řádek 418 Online vzdělávací akce pro veřejnost
 Řádek 515 Návštěvníci online kulturních, komunitních a volnočasových akcí
 Řádek 516 Návštěvníci online vzdělávacích akcí
Jaké jsou závazné definice těchto nových řádků?
On-line (virtuální) kulturní, komunitní nebo volnočasové akce = 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,
a další akce, které uvádí definice 63, a které je možné realizovat ve virtuální podobě. Nezapočítávají se
upoutávky na připravované akce a instruktážní videa (například videa, která učí návštěvníky používat
OPAC nebo jiné služby, které knihovna nabízí atd.).
On-line (virtuální) vzdělávací akce pro veřejnost = 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.
Návštěvník on-line (virtuální) kulturní, komunitní nebo volnočasové akce = Osoba, která se zúčastnila
nebo následně sledovala knihovnou pořádané on-line (virtuální) kulturní komunitní nebo volnočasové
akce bez ohledu na to, zda je nebo není registrovaným uživatelem. Takovou osobou se rozumí každý,
kdo sledoval akci prostřednictvím sociálních sítí nebo webové stránky knihovny ať už v reálném čase
konání akce nebo zpětně.
Návštěvník on-line (virtuální) vzdělávací akce = Osoba, která se zúčastnila nebo následně sledovala
knihovnou pořádané on-line (virtuální) vzdělávací akce bez ohledu na to, zda je nebo není
registrovaným uživatelem. Takovou osobou se rozumí každý, kdo sledoval akci prostřednictvím
sociálních sítí nebo webové stránky knihovny ať už v reálném čase konání akce nebo zpětně.
Pokud máte jakékoli dotazy:
 Napište Míše Staňkové, stankova@kvkli.cz
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