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Jak vykážeme rok 2008 ? 

• Kult(MK) 12-01 za rok 2008 – jako v roce 
2007

• NIPOS rozesílá formuláře – během prosince 
t.r.  
V počtu a na místa jako v r. 2007 

• Formulář bude vyvěšen na NIPOS – bude 
oznámeno  e - konferencemi 

• Předkládací cesta, termíny prodlouženy jako 
za rok 2007 



Předkládací cesta
• Základní knihovna odešle výkaz včetně údajů za své pobočky do 5. února 

2009 pověřené knihovně.

• Pověřená knihovna zkontroluje a vloží statistické údaje za všechny knihovny 
v oblasti své působnosti a za sebe do elektronických formulářů statistiky 
umístěných na internetové stránce NIPOS do 5. března 2009. Současně zašle 
Souhlas s publikováním údajů za pověřenou knihovnu a případné komentáře 
do NIPOS.

• Krajská knihovna překontroluje údaje za pověřené knihovny a vloží údaje za 
svou krajskou vědeckou knihovnu do elektronických formulářů statistiky 
umístěných na internetové stránce NIPOS do 16. března 2009. Současně zašle 
Souhlas s publikováním údajů za sebe a případné komentáře k výkazům do 
NIPOS.

Zdroj: NIPOS – CIK
Dr. Radová, Dr. Lindnerová



Deník na rok 2009 a 2010

• Subskripce na NIPOS dr. Radová (již
uzavřeno) 

• Dodání začátkem prosince t.r., poté
vyvěšeno ke stažení

• 2 verze: „hubená" a „tlustá“ pro neprofi a profi

knihovny. 



Seznamování s novou evidencí

• Semináře knihovníků v rámci krajů
probíhají

• Po domluvě termínu provede, tam , kde je 
ještě zájem L.Zemánková, KI NK ČR 

• Metodici průběžně informováni i o přípravě
dodavatelů AKS na nutné změny v SW. 


	Statistika za rok 2008 �a nově v evidenci a statistice�od 1. 1. 2009
	Jak vykážeme rok 2008 ? 
	Předkládací cesta
	Deník na rok 2009 a 2010
	Seznamování s novou evidencí

