
AKADEMICKÉ KNIŽNICE A 
ŠTATISTIKA

M.Kadnárová, seminár AK, Žilina 2010



Štatistický výkaz za rok 2009

Novinka: spojený výkaz pre AK a ŠK
vyplnilo ho 38 knižníc: 26 AK VVŠ, 3 AK ŠVŠ, 9 AK 
SVŠ
Novinka: e-verzia na novom webovom rozhraní
ÚIPŠ s možnosťou tlačených výstupov + exelovský 
formulár 
Novinka: kontrola s evidenciou MŠ SR „Zozname 
knižníc MK SR“ – evidenčná povinnosť – k 
28.2.2010 si ju splnilo 32 knižníc (82 %)



Sieť AK stav za roky 2006-2009 

r.2006 r.2007 r.2008 r.2009

Počet knižníc 621 672 641 631

ústredné 31 31 31 31

V tom fakultné 29 31 27 25

V tom čiastkové 561 610 583 575

Vykazujúce 
knižnice

34 37 37 38



Oblasť knižničného fondu

celkový objem KF nárast o 103 435 k.j. oproti r. 
2008 (+16 881 k.j. e-dokumenty)
ročný prírastok 182 950 k.j. nižší o 176 k.j. oproti 
r.2008:

pokles v odbere časopisov o 422 titulov
podľa spôsobu nadobudnutia:

kúpa 64 059 k.j. (pokles -11490)
dar 80 431 k.j. (pokles -1037) 
výmena 1597 k.j. (nárast +131)
bezodplatný prevod 36 863 k.j. (nárast +12 220)



Problémy vykazovania - KF

nejednotná evidencia ZKP–z hľadiska povinnosti ich 
spracovania a sprístupňovania je nevyhnutné evidovať
všetky formy (tlačené i elektronické) ako súčasť KF v PZ
rozdiely vo vykazovaní spôsobu nadobúdania ZKP – z 
hľadiska licenčnej zmluvy ich pokladáme za dar
iné e-dokumenty – vykazovať všetky,  ktoré sú
evidované v PZ a ktoré sa kupujú na viacročné
obdobie (e-knihy,e-časopisy)



Celkový stav KF podľa jednotlivých 
typov AK



Podiel KF spracovaného automatizovane





Porovnanie AK–ročný prírastok KF

Ročný prírastok na 1 AK:4 814 Ročný prírastok na 1 RP:0,99



Finančné náklady na nákup KF

V r. 2009 postupné ukončovanie financovania 
centrálnych akademických licencií, čo sa odrazilo aj 
v znížení finančných nákladov vynaložených na 
nákup KF: 1 254 257,- €
oproti r. 2008 sa celkom znížili o 253 451,- €:

VVŠ - 228 964,- €
ŠVŠ - 23 476,- €
SVŠ - 1 011,- €





Porovnanie AK–finančné náklady/KF



Používatelia AK

Používatelia AK:
pedagógovia, 
študenti,
iní zamestnanci VŠ
odborná verejnosť – bežní používatelia

Potenciálni používatelia AK: celkový počet 
zamestnancov a študentov VŠ
Registrovaní používatelia: počet používateľov, ktorí
v danom roku využili služby knižnice aspoň 1x



Problémy vykazovania -používatelia

Potenciálni používatelia v prípade AK nie sú len 
zamestnanci a študenti danej VŠ najmä ak plní AK 
funkciu špecializovanej odbornej knižnice (SPK,SEK, 
SLDK);
chýba možnosť zistiť koľkí študenti iných VŠ
využívajú služby danej AK – ukazovateľ kvality
stúpajúci počet používateľov využívajúci služby AK 
cez internet – nie sú relevantne  kvantifikovaní



Registrovaní používatelia AK r. 2008-
2009



Starostlivosť o používateľa

Počet študijných miest na 
1RP:0,04

Počet PC s internetom na 1RP:0,006



Čerpanie fin. prostriedkov na 1RP

Rok 2009: 6,79 € Rok 2008: 8,79 €



Výpožičky a služby AK

Celkový počet výpožičiek oproti r. 2008 mierne 
stúpol (+64 455) avšak:

klesol počet prezenčných výpožičiek (- 305 141)
klesol počet výpožičiek periodík (- 31 859)
stúpli výpožičky špec.dokumentov (+68 890)
vplyv centrálnych licencií EIZ, vzdialený prísup

Služba MVS:
MVS iným knižniciam (o -378)
MVS z iných knižníc (o + 110)



Problémy vykazovania - výpožičky

chýba jednoznačné vyjadrenie absenčných 
výpožičiek;
vo výpožičkách periodík by mali byť všetky  typy 
(tlačené i elektronické) aj všetky druhy (absenčné i 
prezenčné); 
vo výpožičkách elektronických dokumentov nie sú
zahrnuté licencované EIZ a nie je isté, že sú jednotne 
vykázané výpožičky e-verzií ZKP; 



Porovnanie výpožičiek AK

r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009

Výpožičky spolu 2 613 975    2 767 893    2 824 807    2 720 297

na 1 knižnicu 76 881    74 808    76 346    76 033

Na 1 reg. používateľa 
(RP)

16,90    18,52 16,47    15,64

Prezenčné výpožičky 1 399 884    1 366 682    1 588 479    1 283 338



Informačné služby AK

klasických bibliografií ubúda; 
klesá počet odborných rešerší – AK kladú dôraz na 
samostatné rešeršovanie používateľov v odb. 
databázach;
v oboch položkách sa objavujú aj výstupy z 
databáz evidencie publikačnej činnosti, ktoré majú
stúpajúci trend – potreba zjednotiť vykazovanie;



Rešerše a bibliografie v AK



Zamestnanci AK- vzdelanostná
štruktúra



Ročný prírastok na 1 zamestnanca

Rok 2009: 315,43 Rok 2008:369,20 



Počet RP na1 zamestnanca 

Rok 2009: 318,52/rok Rok 2008: 345,70/rok



Zamestnanci AK

Mzdové náklady na 1PÚ/2008:

7234,- €/1 rok 
Mzdové náklady na 1 PÚ/2009: 
7405,- €/1 rok 



Iné aktivity AK

edičná činnosť – vydané tituly:
VVŠ 247; ŠVŠ 1; SVŠ 51;

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujaia pre 
používateľov (výstavy, konferencie ai) 
odborné kurzy, porady – ukazovateľ by mal 
zahŕňať aktivity zamestnancov AK v oblasti 
ďalšieho vzdelávania; nejednotný výklad:  
podujatia organizované AK a účasť na podujatiach 
organizovaných inou inštitúciou



Podujatia informačného vzdelávania

Rok 2009: 1866 podujatí Rok 2008: 1361 podujatí



Problémy vykazovania -hospodárenie

Finančné náklady na činnosť knižnice – zahŕňajú
všetky prostriedky, ktoré knižnica na svoju činnosť
získala z rôznych zdrojov napr. od zriaďovateľa, 
sponzorov, z darov, za knižničné činnosti, prenájmy 
ai.mimo tzv. prevádzkových: energie, upratovanie, 
bežná údržba ai; osobitne vykazovať
rekonštrukcie?
Nedali sa zistiť údaje o príjmoch z hlavnej činnosti 
vypadol riadok, príjmy z grantov?



Zmeny na rok 2010

Každá AK bude mať vygenerované vlastné heslo pre e-
formulár, upravené názvy knižníc podľa adresára AK
Knižničný fond

zlúčenie audiovizuálnych  a e-dokumentov r. 0103, 0117, 
0309;
nová položka – záverečné a kvalifikačné práce
r.0105,0310;
Iné špeciálne dokumenty vrátane mikroforiem r. 0106;
Vypustený PV ako spôsob nadobudnutia. 



Zmeny  na rok 2010

Používatelia:
Nová položka registrovaní používatelia mimo danej VŠ
– r. 0202;

Výpožičky a služby
Nová položka absenčné výpožičky r.0307;
Zlúčenie počet vypracovaných bibliografií a rešerší r. 
0314;
Nová položka počet databáz vytvorených knižnicou r. 
0315;
Vypustené počet študovní a čitární;



Zmeny na rok 2010

Informačné technológie
Nová položka automatizovaný informačný systém r. 
0507;
Nová položka webová stránka knižnice r. 0509;
Nová položka licencované internetové zdroje (počet 
databáz) r.0510;

Hospodárenie
Nová položka finančné prostriedky na nákup licencií a 
databáz r. 0704;
Nová položka Príjmy z grantov r. 0706;
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