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Pátrání po nejlepších knihovnách (s 
pomocí statistik)           

Eva Semrádová           
 

     Pátrání začneme otázkou: "Proč hledat nejúspěšnější knihovny?" Dnešní zákazník je sice zvyklý 
si vybírat mezi různými firmami, ale v naší obci či městě stejně jiná veřejná knihovna není, naši 
uživatelé si nestěžují a žádná konkurence nám nehrozí. 
 
      Ale co rozvoj internetu a digitalizace, nebude konec tradičnímu monopolu knihoven? Nehrozí 
nám nepřímá konkurence v podobě jiných firem a institucí, které s námi soupeří o volný čas našich 
návštěvníků? Počet lidí, kteří si v posledních letech předplatili v Královéhradeckém kraji knihovnické 
služby, se pohybuje okolo 16 % obyvatel kraje. To znamená, že naše služby pravidelně potřebuje v 
průměru 16 osob ze 100 (knihovny ve větších městech měly zaregistrováno v roce 2006 v průměru 
17,5 % obyvatel, vesnické knihovny 10 % obyvatel). A co zřizovatelé? Není logické, že se stále 
častěji ptají, zda za vynakládané prostředky získají odpovídající hodnotu?  
 
      Povědomí veřejnosti o hodnotě našich služeb je velmi cenné. I my sami musíme umět 
hodnotu a přínos knihovnických služeb definovat. O knihovnických službách, byť jsou knihovny 
neziskové organizace, je potřeba přemýšlet jako o podniku v tržním prostředí, využívat osvědčené 
postupy marketingu, vědět, proč nás těch 84 osob ze 100 nepotřebuje, a přemýšlet, jestli by se s 
tím nedalo něco dělat.  
 
      Hodnota knihovnických služeb se nepoměřuje penězi, ale je v míře spokojenosti našich 
uživatelů, a proto je obtížné objektivně určit, zda knihovna pracuje efektivně. K posouzení 
úspěšnosti knihovnického pracoviště potřebujeme řadu informací: základním impulzem může být 
vyhodnocení statistik. Sledujeme buď vývoj ukazatelů v rámci svého pracoviště porovnáváním s 
minulými roky nebo vyhledáváme jiné knihovny pracující v podobných podmínkách (v podobně 
velkých obcích) a porovnáváme s nimi svoje výsledky. Zajímají nás knihovny, které dosahují 
nejlepších výkonů, vyhledáváme úspěšné pracovní postupy a snažíme se je uplatnit na vlastním 
pracovišti. Tomuto postupu "srovnávání vlastní výkonnosti s nejlepší praxí a učení se od druhých" 
říkáme benchmarking. Veřejným knihovnám se od letošního roku nabízí možnost využívat tento 
postup a přihlásit se do projektu Benchmarking českých knihoven 1).  
 
      Projekt navazuje na celostátní standardy VKIS (veřejné knihovnické a informační služby), 
knihovny jsou rozděleny do skupin podle počtu obyvatel obce a mezi indikátory benchmarkingu bylo 
zařazeno 5 ukazatelů, které už známe ze standardů VKIS.  
 
      Celkem se v benchmarkingu sleduje 30 indikátorů ze tří oblastí: 
 
a) podmínky pro činnost knihovny (např. objem přírůstků na 1000 obyvatel, počet internetových 
stanic na 1000 obyvatel, rozsah internetových služeb, počet zaměstnanců na 1000 obyvatel); 
b) uživatelé, služby (např. počet hodin pro veřejnost týdně, % registrovaných uživatelů z počtu 
obyvatel, počet návštěv na 1 obyvatele, obrat knihovního fondu, průměrný čas zpracování 
dokumentu); 
c) financování, výdaje, efektivita (např. podíl financování knihovny na rozpočtu obce, náklady na 
pořízení knihovního fondu v přepočtu na 1 výpůjčku, % osobních nákladů z celkových provozních 



nákladů, vzdělávací akce pro veřejnost na 1000 obyvatel, počet hodin odborného vzdělávání na 1 
knihovníka ročně). 
 
      Většina dat pro výpočty indikátorů benchmarkingu se získává z běžného ročního statistického 
výkazu, takže účast v měření nepřináší pracovníkům knihoven administrativu navíc. Výsledky 
měření jsou přihlášeným knihovnám k dispozici v elektronické podobě na webu jako databáze, ve 
které se najdou např. celostátní průměrné hodnoty, jmenovitě knihovny s nejlepším výsledkem v 
dané činnosti, je možné si vyhlídnout vhodnou knihovnu k porovnávání, připojit vlastní knihovnu a 
přímo v databázi kliknout na funkci "porovnat". Výsledky porovnávání nám pomohou přesněji určit, 
co je a co není úspěch na našem vlastním pracovišti, vybídnou nás ke spolupráci s ostatními 
účastníky projektu. Úspěšné knihovny by měly být připraveny poskytnout informace o své činnosti, 
ale mohou také počítat s prestižním postavením v rámci českého knihovnictví a dobrým 
argumentem při obhajování efektivnosti svých služeb.  
 
      Z knihoven Královéhradeckého kraje je v současnosti do projektu zapojena Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové a Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně a probíhá zkušební vyhodnocení z dat 
roku 2006. Od 2. pololetí 2007 bude Národní knihovna nabízet Informační semináře o 
benchmarkingu v rámci vzdělávání knihovníků (seminář bude určen zejména pro pracovníky 
profesionálních knihoven a uskuteční se i v Hradci Králové). Pokud už nyní máte zájem o vstup do 
benchmarkingu nebo se chcete dozvědět podrobnosti, obraťte se na oddělení služeb knihovnám 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 
 
      Nyní již víme, proč potřebujeme vypátrat, kdo je nejlepší a kde budeme v budoucnu tyto 
informace hledat. Ale co v tuto chvíli? Musíme se sice spokojit s poměřováním v rámci kraje, ale 
některé zajímavé údaje z dat roku 2006 známe. Krajská analýza výkonů knihoven, kterou 
zpracovala krajská knihovna, obsahuje vyhodnocení standardů VKIS doplněné o několik indikátorů 
z benchmarkingu 2). Souhrnné výsledky roku 2006 můžeme porovnat s daty za posledních pět let a 
zjistíme například tyto zajímavé důkazy o vývoji našich knihoven: 
 
- % registrovaných čtenářů z počtu obyvatel se přes všechnu snahu o inovaci a rozšiřování služeb 
téměř nemění. Krajský průměr v roce 2002 15,58 % - krajský průměr v roce 2006 15,56 %. 
- Klasické výpůjčky literatury zaznamenaly nárůst ještě v roce 2004, ale od té doby jejich počet 
klesá a klesá. Pozitivní je, že se tento pokles neprojevuje u vesnických knihoven, které sice 
vykazují výkony v průměru 2,5 výpůjčky na obyvatele, ale stabilně po celých pět let. Krajský průměr 
všech knihoven kraje v roce 2002 byl 8,0 výpůjček na obyvatele, v roce 2004 8,3 výpůjček na 
obyvatele a v roce 2006 7,3 výpůjček na obyvatele. 
- Vybavení knihoven internetem bylo zvládnuto raketovým způsobem, v roce 2002 bylo v 
knihovnách kraje 231 internetových stanic pro uživatele, z toho jen 64 stanic v obecních 
knihovnách, v roce 2006 pracovalo v knihovnách 529 stanic, z toho obecní knihovny provozovaly 
více než polovinu. Od roku 2006 sledujeme nový parametr výkonů, a to % návštěvníků, kteří přišli 
do knihovny za internetem. Zatím nemůžeme posoudit, zda výsledek (krajský průměr 11 % 
návštěvníků a výsledek neprofesionálních knihoven 23 % návštěvníků) je dobrý, nebo špatný. 
Najdeme i obecní knihovny, které uvádějí, že 90 % uživatelů chodí do knihovny za internetem, ale 
taková knihovna zřejmě nemá v pořádku půjčování knih. 
- Od příštího roku se objeví ve statistických výkazech údaje o internetových službách knihoven 
(např. webové stránky a jejich návštěvnost, on-line katalog, výpůjční protokol prostřednictvím 
internetu a jeho návštěvníci, informační on-line služby a vybavení elektronickými databázemi), což 
umožní zmapovat, které knihovny již využívají internet ve výpůjčních a informačních službách a drží 
krok s vývojem knihovnictví. Dnes máme v kraji 23 knihoven, které provozují na webu přístupný 
katalog. 
- Z ukazatele "Vzdělávací a kulturní akce v přepočtu na 1 000 obyvatel" odvodíme, že nabídka 
kulturních a komunitních aktivit knihoven od roku 2002 vzrostla o 70 %. V roce 2002 uspořádaly 
knihovny v přepočtu 4,3 akce a v roce 2006 to bylo 7,1 akce na 1 000 obyvatel. Nejvíce energie 
věnují těmto službám knihovny v menších městech, které nabízely v roce 2006 v průměru 10 akcí 
na 1 000 obyvatel. K posouzení, jaký je o tyto služby zájem a zda takový nárůst kulturních aktivit 
nezpůsobuje stagnaci jiných knihovnických služeb, nám zatím chybí údaj o návštěvnosti akcí (začal 
se sledovat až od letošního roku). 
 



      Nejlepší výkony podle krajské analýzy 2006: 
 
      Indikátor: % registrovaných čtenářů z počtu obyvatel obce 
 

 
 
 
      Indikátor: Počet výpůjček na 1 obyvatele 
 

 
 
 
      Indikátor: % návštěvníků internetu z celkového počtu návštěvníků 
 

 
 
 
      Indikátor: Vzdělávací a kulturní akce v přepočtu na 1 000 obyvatel 
 

 
 
 
      Poznámka: 
V kategoriích nad 20 000 obyvatel jsou v kraji pouze 3 knihovny, proto jejich výsledky nelze v rámci 
kraje měřit. 
 
      1) Základní informace o projektu Národní knihovny ČR na www: 
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/Benchmarking.htm . 
 
      2) Výsledky statistických analýz a informace o knihovnických událostech roku 2006 v 
Královéhradeckém kraji budou otištěny v publikaci Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v 
roce 2006, kterou vydá Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové v letních měsících 2007 a 
obdrží ji všechny profesionální knihovny našeho kraje. 
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