
|ltínistersvo kultury ČR

Schvá|eno čSÚ pÍo Mjnisterstvo ku|turV čB
Č. Vk 92r'97 ze dné 22.ío.1996
V rámci P.oglamu statistichých zjjšíovánína r. 1997

Předk]ádací cesta je uvedena na zadnístraně Výkazu

ochrana indivjduá|ních dat je zaruěena zákonem
ě.89/95. sb' Udaje se ziišíu|ípro potřebu |\,{inis|erstva
kultu.ry cB' za ochranu individuá|ních dat zodpovídá
MK CR.

KULT (MK) V 12 - 01

Č.ř ' Rok Měsíc |Čo
01 00498858
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RoČNí VÝKAZ o KNIHoVNĚ ZA RoK 1997
|V' DALŠÍ ÚDAJE

Celkem

1 2

Vzdě|áVací a výchovné kolel(ivní akce o401
? ?  l

PosMnuté registlované iníormace 0402

l,íe2iknihoVn í výpŮjěn í sIužba 0403
, /  4 1

semináře' odborné porady
a konzul lace 4404 92
z toho lTžádané odbolné porady 0405 l 8
Vydané pub|ikace 0406

Počet poboček 0407 6

Počet hodin pro Veře]nost Údně 2) 0408

Kontrolnísoučet 0419 680

I .KNIHOVNI FOND

č.ř. célkém

a 1

Knihovní jednotky ceIkem o1o1 a7 -26rj

E
I

naučná literatura ořo dosoělé 0102 24  . 7  0A
krásná |iteratura oro dosoělé 0103 39.  r50
naučná |jteratura pro děti 0104 3 -884
krásná |itelatura pro déli 0105 12-947
ostatní dokumenty 0106 571_

Početexemp|ářť| docházejících peřiodik 0107 7 !
PřírŮstky knihoVních jednoték 0't 08 1 .780

Úbytky knihoVních jednotek 0109 22

KontroIní součet 0 1 1 9 t 5 4 - 3 9 ?

II. CTENARI

Celkem

a 1 2

Regiskovaní čtenáři 0201 1  . 930

z toho čtenáři do 15 |et 0202
Á ? F

NávštěVníci V knjhoVně ceIkem 0203 ' l  - a 41
Kont|olní součet 0219 20  -  ooc

V. zAMĚsTNANc|, HosPoDAŘENÍ . NEVYPLŇUJÍ N/LK
č.ř. Celkem

a 1
zaměsinanci knihovny (přepoětený
stav) 0501 7
z toho pracovníci odborní 0502

ceIkové neinvestičnínák|ady v Kč 0503

neinvestiční nák|ady na opravu
a ÚdrŽbu objektú 0504

plostředky na nákup knihovního
ronou o5o5
povinné odVody (sociá|ní a
zdraVotní pojištěn0

Mzdy . bez ooN V Kč 0507

celkové invesl iónínák|ady V Kč 0508

z toho na rekonslrukci objektú 0509

ce|kové při]my v Kč 0510

v|astní příjmy zé zák|adni činnosti0511

V|astní přijmy z ved|ejší ěinnosti 0512

v|astní příjmy (dary' sponzoring)

jiné příjmy 0514

PříspěVek zřizoVateIe na neinVestiční
nák|ady v Kč 0515

Příspěvek zřízovatele na ínvestičnÍ
nák|adv v Kč 0516

Jiné dotace z Veřejných rozpočtŮ v Kč 0517

Jiné pň!pěVky V Kč 0518

KontloIní součei 0519

l||. VÝPŮJčKY

Celkem

a '|

Výpújčky ceIkem 0301 64 . 354

E

naučná |it€ratura pro dospě|é 0302 18 -O l l

krásná |itelatura plo dospě|é 0303 32 -52r
naučná litelatura pro déij 0304 3 -250
krásná literalura pro děti 0305 8 .114
ostatní dokumenty 0306 2-456

VýpÚjčky pe.iodik z řádku o3o1 0307 9  -704
KontloIní součet 0319I 38 .410

l) Vyp|Díse odpovídajicíŽřizovalě|: sIáIníÚsligdnÍ o€án' ok'esníúiad' magistlá|. Děslský Úřad'
obecní úřad' odborcÝá oÍgánizace' podnikale|ské subjékly . pÍámické osoby' Podnikate|é .
|yzické osoby' občanské sdfuŽenídlé 'ákona 83€0' ctkev jiné (ňapř. druŽslvo)



V|' síŤ KN|HoVEN (vyp|ňuje se pouze na souhrnném výkazu. kromě řádku 0604)

Ústřední
knihovna

sítě
veřejných
knihoven

3)

slátní
vědecké
knlhovny

okresnÍ
knihovny

vybráné
městskó
knihovny

4)

ostatní
knihovny
s píoíe.

sioná|níml
pracovníky

Místní
lidové

knihovny
Knihovny
celkem

í 7 I

Počet knihoven ceIkem 0601

střed jskov}'ch integrovaných 0602

s regioná|ní fUnkcí 0603

Počet poboček včetně pojízdných 0604

Kontrolní součet 0619

3) Národní knihovna ČR v Praze
4) Knihovny V městech s počtem obwate| nad 100 000 (např. Praha, P|zeň, Brno, oslrava)

PňEDKLÁDAoí cEsTA VÝKAZU o KNlHoVNĚ

Veřejná knihovna odešle Výkaz Včetně údajů za své pobočky do 20. |edna 1998: 1x okresní knihovně

okresní knihovna sestaví V rámci okresu celookresní sumář za všechny knihovny včetně údajů za svojí činnost a činnost
svých poboček a dí|čí sumáře, tj. sumář za ostatní knihovny s profesionálními pracovníky a sumář za místní |idové
knihovny. K lakto sestaveným sumářŮm píipojí výkaz za VIastní činnost Včetně činnosli svých poboček a odeš|e
do 19' Února 1998

3x knihovně pověřené zpracováním sumáře v rámci regionu (přís|ušné státní Vědecké knihovně)
1x okresnímu úřadu

Pověřené státní vědecké knihovny (SVK K|adno, SVK České Budějovice, SVK Plzeň, SVK Ústí nad Labem, SVK Hradec
KráIoVé, MZK Brno, sVK ostrava) zpracují sumář výkazů V rámci regionu obdobně jako V roce 1996 (Včetně Výkazu
za svoji činnost) a odešlou jej spolu s dÍ|čími sumáři, tj. se sumářem za ostatní knihovny s proÍesioná|ními pracovníky a
se sumářem za místní |idové kníhovny a s jedním vyhotovením ce|ookresních sumářů a komentářŮ do 13. března 1998

2x lnÍormačnímu a poradenskému středisku pro místnÍ kulturu, B|anická 4, Po BoX č. 12,120 21 Praha 2

Náíodní knihovna ČR v Praze a Městská knihovna V Praze odeš|e Výkaz do 1 6. března 1 998

2x |nformačnimu a poradenskému středlsku pro místní kulturu' Blanická 4, Po BoX č. 12'120 21 Praha 2
Městská knihovna V Praze mimo uvedeného adresála předložíjednu kopii Výkazu sVému zřjzovateli.

sUN/ÁŘE SE SESTAVUJÍ ZA TYTo KNlHoVNY :

- ústřední knihovna sítě (Národní knihovna ČB v Praze)
. státní vědecké knihovny
- okresní knihovny
- Vybrané městské knihoVny
- ostatní knihovny s profesionálníml pracovníky
- míslní |idoVé knihovny
- knihovny celkem

odes|áno dne Razítko Podpis Vedoucího
zpravodajské

jednotky


