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Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí dat za Vaše knihovnicko – informační pracoviště pro 

statistická šetření za rok 2021. V souladu se svým Statutem vykonává Národní lékařská knihovna 

(NLK) odborné, koordinační, informační, metodické, výzkumné, vzdělávací, analytické  

a poradenské činnosti (čl. III., odst. 3.) a provádí, vyhodnocuje a zpřístupňuje průzkumy a statistická 

šetření veřejných knihovnických a informačních služeb ve zdravotnictví (čl. III., odst. 12.). 

NLK připravuje sběr dat pro statistickou ročenku Statistické ukazatele knihoven  

a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2021  

a Adresář knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení ČR. Pro jejich 

tvorbu slouží údaje, které NLK získává od Vašeho pracoviště, zapsaného v evidenci knihoven MK 

ČR a poskytujícího veřejné knihovnické a informační služby. 

Dopady pandemie covid-19 v roce 2021 se opět promítnou i do statistických výkazů knihovnicko-

informačních činností. Jsme si vědomi nesrovnatelnosti vykazovaných údajů, která je v době covidu   

zapříčiněna nesouměřitelnou porovnatelností jejich objemů s jinými léty. Přínosem statistik je 

možnost porovnání výkaznictví s jinými knihovnami, nebo v časových řadách se sebou samými. 

Knihovnická statistika plní důležitou roli nejen pro přehledy vykazování činnosti vlastního 

pracoviště, ale slouží i pro sestavy oborových statistických přehledů Ministerstva kultury ČR a pro 

mezinárodní přehledy The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 

sloužící mezinárodnímu srovnávání knihoven.   

Obracíme se tedy na Vás a žádáme Vás o zaslání vyplněného Ročního výkazu knihovnicko-

informačního pracoviště ve zdravotnictví za rok 2021 a dvou podepsaných Souhlasů  

s poskytnutím dat na adresu: 

Národní lékařská knihovna 

PhDr. Eva Valdmanová 

vedoucí oddělení dokumentových služeb 

Sokolská 54 

121 32 Praha 2 

 

v termínu do 7. 3. 2022. 
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Na webových stránkách NLK (https://nlk.cz) v oddíle Pro knihovny – Metodická činnost a statistiky 

(Metodika a statistiky) jsou zpřístupněny elektronické formuláře a další potřebné podklady pro on-

line vyplnění: 

1. Pokyny pro práci s elektronickým formulářem. 

2. Výklad k jednotlivým ukazatelům. 

3. Dva souhlasy s poskytnutím dat. 

 

Pro vstup do elektronických formulářů se, prosím, přihlaste na adrese: https://www.medvik.cz/sk/ 

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a podporu knihovnického výkaznictví. 

   S pozdravem 

        

      

 

 

 

 

 

Vyřizuje: 

 PhDr. Eva Valdmanová     

 vedoucí oddělení dokumentových služeb   

 valdmano@nlk.cz 

 tel.: 296 335 937 
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