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za rok 2017 

 
Predmet zisťovania 

Predmetom štatistického zisťovania je oblasť knižníc a ich personálne, materiálne a finančné 
zabezpečenie. Prostredníctvom štatistického zisťovania boli získané údaje o počte knižníc     
v Slovenskej republike v členení na verejné, vedecké a špeciálne knižnice, údaje                   
o knižničnom fonde, výkonoch a poskytovaných službách knižníc. Osobitne boli získané 
údaje o finančnom a personálnom zabezpečení knižníc. 
 

Spravodajské jednotky 
Spravodajskými jednotkami sú knižnice, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby 
verejnosti a vlastníci alebo správcovia historického knižničného dokumentu a historického 
knižničného fondu. V roku 2017 bolo oslovených 1 872 knižníc, z ktorých bolo 1 592 
verejných, 8 vedeckých a 272 špeciálnych knižníc. Z celkového počtu knižníc bolo v roku     
2017 fungujúcich 1 797 (1 525 verejných, 8 vedeckých, 264 špeciálnych), zrušených 8 (6 
verejných knižníc a 2 špeciálne), 67 knižníc prerušilo poskytovanie služieb verejnosti (61 
verejných a 6 špeciálnych).  
 

Verejné knižnice 
 

Počet knižníc 
V roku 2017 z celkového počtu verejných knižníc (1 592) knižnično-informačné služby 
verejnosti poskytovalo 1 525 knižníc so 144 pobočkami, 6 verejných knižníc bolo zrušených, 
61 bolo stagnujúcich. Oproti roku 2016 bol zaznamenaný úbytok verejných knižníc o 56 
fungujúcich knižníc. 
 
Knižničný fond, služby knižnice 
Celkový počet knižničných jednotiek (KJ) vo verejných fungujúcich knižniciach v roku 2017 
bol 15 128 511, čo oproti roku 2016 predstavuje zníženie o 245 838 KJ.  
V roku 2017 bolo vo fungujúcich verejných knižniciach na 1 obyvateľa Slovenskej republiky  
k dispozícii 2,78 KJ. Problémom je zastaranosť a pomalá obnova knižničných fondov. Podľa 
aktuálnych odporúčaní The International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA) by mali byť vo fondoch verejných knižníc 2 KJ na 1 obyvateľa a súčasne minimálne 7 
% obnova knižničného fondu ročne zabezpečená kúpou, t. j. 10 886 240 KJ v základnom 
fonde a ročný prírastok kúpou 762 036,8 KJ. Prírastok KJ kúpou bol v roku 2017 len 199 748 
KJ, čo bolo 26,2 % z odporúčaného IFLA prírastku KJ kúpou. Odporúčania IFLA v budovaní 
fondov verejných knižníc naše knižnice dlhodobo neplnia. Nízke hodnoty v doplňovaní KJ  
sprevádzajú nízke hodnoty vyraďovaných KJ a následne aj nízky obrat KF, ktorý ukazuje na 
jeho zlú kvalitu. Indikátor obratu KF odráža priemerný počet výpožičiek 1 KJ za rok, 
odporúčaná hodnota je 2, za rok 2017 bol dosiahnutý priemerný obrat KF v 1 525 
fungujúcich verejných knižniciach 0,8. 
 
Celkový prírastok do knižničných fondov fungujúcich verejných knižníc bol 310 051 KJ, čo 
predstavuje nárast oproti roku 2016 o 10 172 KJ, takmer 1/3 (101 131 KJ) prírastku tvoria KJ 
získané darom, prírastok KJ kúpou 199 748 zaznamenal nárast  o 4,2 % (nárast o 8 104 KJ). 
Pretrváva tendencia nedostatočného budovania knižničných fondov aktívnou akvizíciou – 
kúpou KJ.  
K miernemu nárastu o 133 došlo v počte titulov dochádzajúcich periodík na 6 240, rovnaký 
ostal počet získaných titulov zahraničných periodík 623. Mierne stúpol počet exemplárov 
dochádzajúcich titulov periodík, a to o 201 na 7 306. 
 



Pretrvávajúci nepriaznivý stav v budovaní knižničných fondov verejných knižníc sprevádza 
sústavný pokles počtu výpožičiek, avšak došlo k jeho spomaleniu a poklesu len o 1 % 
výpožičiek. V roku 2017 ich bolo realizovaných 14 270 816 (oproti roku 2016 pokles 
o 409 439, v roku 2016 bol pokles o 157 068 výpožičiek). 
Už 5. rok dochádza aj k poklesu využívania medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) z iných 
knižníc. V roku 2017 bolo zrealizovaných 17 769 výpožičiek MVS z iných knižníc (pokles 
o 2 021). Iným knižniciam prostredníctvom MVS bolo vypožičaných 4 406 KJ (pokles o 205). 
Výrazne menej, než MVS, sú využívané výpožičky prostredníctvom medzinárodnej 
medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS). V roku 2017 bolo zrealizovaných z iných knižníc  
267 výpožičiek MMVS (nárast o 74, v roku 2016 bol nárast o 30), do zahraničia bolo 
vypožičaných 6 KJ. Zaznamenali sme už 2. rok pokles záujmu o využívanie rešeršnej služby 
vo verejných knižniciach, v roku 2017 bolo vypracovaných  5 026 rešerší (pokles o 368, 
v roku 2016 pokles o 67) a 239 bibliografií (nárast o 60).  
 
Pomalú obnovu knižničných fondov a nízky prírastok knižničných jednotiek získaných 
aktívnou akvizíciou sprevádza pretrvávajúca tendencia úbytku počtu registrovaných 
aktívnych používateľov. V roku 2017 došlo k ich úbytku o 5 678 (1,4 %) na celkový počet  
399 138 používateľov (v roku 2016 bol úbytok o 4,39 %, v roku 2015 bol úbytok o 1,85 %, 
v roku 2014 bol úbytok  o 3 %, v roku 2013 úbytok o 5,39 %).  
 
Počet registrovaných aktívnych používateľov predstavuje 7,33 % (v roku 2016 predstavoval 
7,45 %, v roku 2015 predstavoval 7,8 %, v roku 2014 predstavoval 7,96 %, v roku 2013 
predstavoval 8,2 %) z počtu obyvateľov Slovenskej republiky k 31. decembru 2017                 
- 5 443 120 podľa Štatistického úradu SR. 
 
V dôsledku zastaranosti a pomalej obnovy fondov (za 49 rokov pri súčasnom tempe 
doplňovania) nevyhnutne dochádza aj k zmene charakteru poskytovaných a využívaných 
služieb verejných knižníc. Klesá počet čitateľov textových dokumentov a rastie počet online 
používateľov, ktorí využívajú elektronické služby knižníc a informácie sprístupňované 
prostredníctvom webových sídiel knižníc. 
 
Návštevníci knižnice 
V roku 2017 bol zaznamenaný nárast počtu fyzických návštevníkov verejných knižníc, a to 
o 39 774 oproti roku 2016 na celkový počet návštevníkov 4 910 919, čo je 0,9 návštevy 
knižnice na 1 obyvateľa SR.  
V súvislosti s nárastom využívania internetu v domácnostiach, pokračuje pokles počtu 
návštevníkov, ktorí využili prístup na internet v knižnici o 30 811 oproti roku 2016 ( v roku 
2016 bol pokles o 33 940, v roku 2015 bol pokles o 119 344 oproti roku 2014, v roku 2014 
bol pokles o 158 363), ich celkový počet bol  188 581. V roku 2017 však iba 705 (nárast 
o 12) verejných knižníc malo prístup na internet (46,2 % fungujúcich verejných knižníc) 
a pripojenie WiFi pre používateľov v priestoroch knižnice malo len 409 (nárast o 30) 
verejných knižníc. Pokles záujmu o využívanie internetu v knižnici sprevádza pokles počtu 
počítačov pre verejnosť s prístupom na internet, v roku 2017 sa znížil o 96 (v roku 2016 sa 
znížil o 171, v roku 2015 sa znížil o 193, v roku 2014 sa znížil o 71) na 1 307 počítačov. 
 
V roku 2017 sme zaznamenali pokles návštevníkov podujatí knižníc o 122 768 (pokles o 
10,6 %) na 1 037 317 napriek tomu, že došlo k nárastu realizovaných podujatí o 1 192 na 
celkový počet 31 661 vzdelávacích, kultúrno-spoločenských a odborných podujatí.    
Z toho uviedli počet podujatí knižnice zameraných na znevýhodnené skupiny obyvateľov 
2 893 (nárast o 270, v roku 2016 bol nárast o 151), navštívilo ich 47 582 návštevníkov 
(nárast o 5 815, v roku 2016 bol nárast o 1 312).  
Pre deti do 15 rokov knižnice realizovali 23 754 podujatí, zúčastnilo sa na nich 666 427 

návštevníkov. 
Nárast sme zaznamenali v počte podujatí zameraných na informačnú výchovu. V roku 2017 
ich realizovali  7 041 (nárast o 757). 



V roku 2017 verejné knižnice vydali 429 titulov (nárast o 22), z nich bolo 339 v tlačenej 
forme. Edičná činnosť knižníc súvisí s projektmi, ktoré v príslušnom roku realizujú.   
 
Online služby 
Vlastné webové sídlo uviedlo 134 knižníc,  zaznamenali 2 736 923 návštev (problémom sú 
nejednotné alebo chýbajúce počítadlá). Nízka je vybavenosť knižníc elektronickými 
katalógmi sprístupnenými na internete – 122, čo bolo len 8 % fungujúcich verejných knižníc. 
Počet vstupov do elektronických katalógov verejných knižníc sa zvýšil o 312 603. 
Zaznamenali   1 826 751 vstupov.   
Počet zodpovedaných dopytov v elektronických referenčných službách sa znížil o 62 213 na   
53 407.  Používatelia mohli využívať 22 licencovaných elektronických informačných zdrojov, 
realizovali v nich 16 826 (pokles o 45 209) vyhľadávaní a knižnice vytvorili 87 databáz 
(pokles o 11). 
Verejné knižnice poskytovali svoje služby v sídlach so 4 648 817 obyvateľmi, čo predstavuje 
85,4 % obyvateľov SR (z celkového počtu treba odpočítať počet obyvateľov Prievidze, ktorá 
má regionálnu aj mestskú knižnicu, v sumárnom formulári je počet jej obyvateľov započítaný 
2-x). 
 
Finančné a personálne zabezpečenie činnosti verejných knižníc 
Príjmy na činnosť verejných knižníc vzrástli o 785 601 EUR na celkových 24 781 921 EUR. 
Celkové náklady na činnosť verejných knižníc boli 24 761 469, čo bol nárast o 948 844 EUR 
(v roku 2016 bol nárast o 1 533 273 EUR).  
Zaznamenaný bol mierny nárast nákladov na nákup knižničného fondu. Tieto náklady                
1 842 490 EUR boli oproti roku 2016 zvýšené o 72 450 EUR (v roku 2016 boli zvýšené o 
161 933, v roku 2015 boli zvýšené o 150 806 EUR). Náklady na nákup elektronických 
informačných zdrojov boli 760 EUR. 
Kapitálové výdavky verejných knižníc boli vo výške 808 657 EUR (nárast o 314 318  EUR) a 
z nich bolo na výstavbu a rekonštrukciu knižníc vynaložených 704 404 (nárast o 331 668) 
EUR. 
Mzdové náklady stúpli o 821 615 EUR na 11 824 709 bez odvodov, ktoré boli 4 281 666 
EUR. Priemerná hrubá mzda na prepočítaný úväzok zamestnanca knižnice bola 529 EUR, 
na zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti bola priemerná hrubá mesačná mzda 
rovnako 529 EUR.  
  
Na zabezpečení činnosti knižníc participovalo celkovo 2 850,47 (pokles o 138,15) osôb. 
Z nich bol celkový počet zamestnancov, ktorí sa podieľali na činnosti knižníc 1 328,47 
(pokles o 0,15 úväzku), z toho bolo na plný pracovný úväzok len 1 122,04  (pokles o 4,54 
úväzku) zamestnancov. Prácu knižníc zabezpečovalo aj 388 dobrovoľníkov (pokles o 64), 
858 osôb na dohodu (nárast o 10) a 276 (pokles o 84) osôb na zmluvu. Z celkového počtu 
1 386 fungujúcich  obecných knižníc má len 536 knižníc zamestnanca, činnosť 850 obecných 
knižníc zabezpečujú pracovníci na dohodu, aktivační a dobrovoľníci. 
Z celkového počtu zamestnancov – 1 328,47 knihovnícke činnosti vykonávalo  1 049,22 
(pokles o 18,94) zamestnancov.  
 
V celkovom počte zamestnancov 1 328,47 pretrváva vysoký podiel zamestnancov 
s neknihovníckym vzdelaním: s vysokoškolským neknihovníckym – 344,48 (nárast o 2,13),  
knihovnícke vysokoškolské vzdelanie malo 139,45 (nárast o 19,46) zamestnancov, so 
stredoškolským neknihovníckym – 393, stredoškolské knihovnícke vzdelanie malo 425,84  
zamestnancov (pokles o 15,13).  
 

Vedecké knižnice 
 

Počet knižníc 
V roku 2017 poskytovalo knižnično-informačné služby verejnosti 8 vedeckých knižníc. 
Národné centrum zdravotníckych informácií - Slovenská lekárska knižnica plní naďalej 



funkcie národného metodického centra pre sieť 44 ďalších fungujúcich lekárskych knižníc 
ako špeciálna knižnica v súlade so zákonom č. 126/2015 Z.z. Strata 1 vedeckej knižnice 
znamenala pokles väčšiny ukazovateľov. 
 
Knižničný fond, služby knižnice 
Knižničný fond vedeckých knižníc zahŕňal 12 510 665 KJ, čo je pokles oproti roku 2016        
o 73 427 KJ. Celkový prírastok fondov vedeckých knižníc predstavuje 105 441 KJ (nárast 
o 3 720, v roku 2016 bol pokles o 17 246, v roku 2015 bol pokles o 15 546 KJ), z toho 
povinný výtlačok 65 843 (nárast o 1 596) KJ, darom získali vedecké knižnice 12 855 (pokles 
o 861, v roku 2016 bol pokles o 1 731, v roku 2015 bol pokles o 7 519) KJ. 
Prírastok kúpou, ktorý predstavuje aktívnu akvizíciu, v roku 2017 bol len 22 175 (nárast 
o 2 197, v roku 2016 bol pokles o 9 310, v roku 2015 bol pokles o 10 696, v roku 2014 bol 
pokles o 12 294 KJ). K poklesu o 1 034  došlo v počte dochádzajúcich titulov periodík na 
celkový počet 12 072, klesol aj počet titulov zahraničných periodických publikácií o 825 na 
1 828.  
 
Výpožičky 
V prípade vedeckých knižníc sme zaznamenali pokles počtu výpožičiek o 350 166. V roku 
2017 mali 1 746 044 výpožičiek.  
 
K nárastu došlo vo využívaní medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) iným knižniciam 
o 716 na celkových 24 728. Využívanie MVS z iných knižníc zaznamenalo v porovnaní 
s rokom 2016 pokles o 646 na 4 060.  
K poklesu došlo aj v poskytovaní medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby MMVS 
z iných knižníc o 684 na 4 389, klesol aj počet MMVS iným knižniciam o 134 na 205.  
Znížil sa aj počet vypracovaných rešerší o 971 na 15 351.   
 
Používatelia  
V roku 2017 došlo opäť k poklesu počtu registrovaných aktívnych používateľov vedeckých 
knižníc o 4 944 na celkový počet 53 785 používateľov. 
 
Návštevníci knižnice 
Vedecké knižnice zaznamenali pokles počtu fyzických návštevníkov o 51 361. V roku 2017 
to celkovo bolo 798 543 návštevníkov. Z uvedených návštevníkov 138 400 využilo prístup na 
internet prostredníctvom počítačov vedeckých knižníc, čo bol pokles o 54 365.  
 
Počet návštevníkov na podujatiach vedeckých knižníc oproti roku 2016 narástol o 95 774 na 
195 655, k nárastu došlo aj z dôvodu zmeny metodiky ich uvádzania, keď sa okrem 
registrovaných používateľov na podujatiach doplnili metódou kvalifikovaného odhadu aj 
návštevníci na hromadných podujatiach, okrem toho boli osobitne uvedené exkurzie pre 
používateľov do 15 rokov a počet ich návštevníkov. Vedecké knižnice zorganizovali spolu      
2 082  podujatí (nárast o 287), z nich bolo 495 podujatí zameraných na informačnú výchovu 
(nárast o 47) a 86  podujatí (nárast o 38) bolo zameraných na znevýhodnené skupiny 
obyvateľov, zúčastnilo sa na nich 2 279 osôb (nárast o 1 509), 390 (nárast o 328) podujatí 
bolo zameraných na používateľov do 15 rokov, zúčastnilo sa na nich 21 135 návštevníkov 
(nárast o 19 163), vysoký nárast zaznamenali v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. 
 
Online služby 
Vedecké knižnice zaznamenali 2 060 898 návštev svojich webových sídiel a 1 011 205 

vstupov do svojich online katalógov (problémom sú nejednotné alebo chýbajúce počítadlá).  
Vedecké knižnice spolu vytvorili 50 databáz a sprístupňovali 154 (pokles o 17, v roku 2016 
bol pokles o 12, v roku 2015 pokles o 9) licencovaných elektronických informačných zdrojov. 
Zároveň bol zaznamenaný pokles počtu vyhľadávaní v elektronických informačných zdrojoch 
o 2 901 579. Spolu bolo v rámci vedeckých knižníc zaznamenaných 2 223 460 vyhľadávaní,  
Univerzitná knižnica v Bratislave údaj nesledovala v roku 2017. Pracovníci vedeckých 



knižníc odpovedali na 57 358 (pokles o 114) dopytov v elektronických referenčných 
službách. 
 
Personálne a finančné zabezpečenie činnosti vedeckých knižníc 
Strata 1 vedeckej knižnice znamenala aj pokles finančných nákladov na vedecké knižnice,  v  
roku 2017 sa znížili finančné príjmy na činnosť vedeckých knižníc o 3 153 246 EUR na  
celkových 24 467 174 EUR. Náklady na činnosť vedeckých knižníc boli 24 696 811 (pokles 
o 736 624) EUR. 
Náklady na nákup knižničného fondu sa znížili o 33 521 (v roku 2016 sa znížili o 88 082) 
EUR na 624 811 EUR. Osobitne boli uvedené výdavky na nákup elektronických 
informačných zdrojov vo výške 571 691 (pokles o 7 686, v roku 2016 bol nárast o 13 574) 
EUR. 
Kapitálové výdavky boli oproti roku 2016  znížené o 2 531 322 EUR na celkových 1 100 312 

EUR, výdavky na výstavbu a rekonštrukciu boli 19 353 (pokles o 1 407 519) EUR.  
Mzdové náklady vedeckých knižníc sa znížili o 540 281 (v roku 2016 stúpli o 514 488, v roku 
2015 narástli o 254 786) EUR na 7 370 138 bez odvodov, ktoré boli 2 575 567 EUR.  
Priemerná hrubá mzda na prepočítaný úväzok zamestnanca knižnice bola 856 (nárast o 65) 
EUR, na zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti bola priemerná hrubá mesačná 
mzda 847 (nárast o 73) EUR.  
  
Na zabezpečení činnosti knižníc participovalo celkovo 887,63 osôb. Z nich bol celkový 
prepočítaný počet zamestnancov, ktorí sa podieľali na činnosti knižníc 754,63 (pokles 
o 63,83), z toho bolo na plný pracovný úväzok 727,24 (pokles o 77,59) zamestnancov. Prácu 
knižníc zabezpečovalo aj 23 dobrovoľníkov, 93 osôb na dohodu a 17 osôb na zmluvu.  
Z celkového počtu zamestnancov – 754,63 knihovnícke činnosti vykonávalo  572,50  
zamestnancov.  
Vo vedeckých knižniciach pretrváva vysoký podiel zamestnancov s vysokoškolským 
neknihovníckym vzdelaním – 297,39 zamestnancov,  knihovnícke vysokoškolské vzdelanie 
malo 148,30 zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov so stredoškolským vzdelaním 
–  299,94 malo knihovnícke vzdelanie len 84,39 zamestnancov.  

 
 

Špeciálne knižnice 
 

Počet knižníc 
V roku 2017 poskytovalo knižnično-informačné služby verejnosti 264 špeciálnych knižníc 
(pokles o 3), 6 knižníc prerušilo poskytovanie služieb (stagnovalo), 2 knižnice boli zrušené: 1 
v sieti knižníc ústavov SAV a 1 v sieti knižníc múzeí a galérií. Do siete lekárskych knižníc 
bola presunutá Slovenská lekárska knižnica v Národnom centre zdravotníckych informácií.   
 
Knižničný fond 
Objem knižničného fondu vo fungujúcich knižniciach oproti roku 2016 narástol o 97 278 KJ 
na celkových 4 204 789 KJ. Prírastok kúpou bol len 19 650 KJ. 
 
Výpožičky 
Počet výpožičiek narástol o 31 126 výpožičiek na 664 949, k výraznému nárastu došlo vďaka 
Slovenskej lekárskej knižnici. Špeciálne knižnice realizovali 1 845 MVS iným knižniciam 
a 2 848 MVS z iných knižníc, pokračuje mierny nárast MMVS z iných knižníc na 3 434 
(nárast o 376, v roku 2016 bol nárast o 616, v roku 2015 nárast o 294), iným knižniciam cez 
MMVS vypožičali 125 KJ. Narástol  počet vypracovaných rešerší o 659 (v roku 2016 bol 
nárast  o 1 075) na celkový počet 5 675.  
 
Používatelia 
Zaznamenali sme aj nárast počtu registrovaných aktívnych používateľov o 1 033 (v roku 
2016 bol nárast o 655) na celkový počet 54 322. 



 
Podujatia, návštevníci 
Špeciálne knižnice v roku 2017 realizovali celkovo 3 099 podujatí (pokles o 173, v roku 2016 
bol nárast o 430, v roku 2015 nárast o 71), z nich bolo len 202 (nárast o 5) zameraných na 
informačnú výchovu, 278 (nárast o 5) podujatí bolo zameraných na znevýhodnené skupiny 
obyvateľov, zúčastnilo sa na nich 8 304 (nárast o 3 166, v roku 2016 bol nárast  o 2 587) 
osôb. Počet návštevníkov na všetkých podujatiach bol 83 991 (nárast o 13 053). Pre deti do 
15 rokov realizovali 2 725 podujatí, mali až 61 528 návštevníkov. 
Zo špeciálnych knižníc len 41 uvádza vlastné webové sídlo, 50 špeciálnych knižníc má 
sprístupnený online katalóg a zaznamenaných bolo 353 155 vstupov do elektronických 
katalógov týchto knižníc (nárast o 26 884, v roku 2016 bol nárast o 70 532).  
Používatelia knižníc mali k dispozícii 109 počítačov s prístupom na internet, využilo ho 
20 143 (pokles o 14 170, v roku 2016 bol pokles o 7 210) návštevníkov knižnice, mohli 
využívať 128 licencovaných elektronických informačných zdrojov, v nich bolo 
zaznamenaných 116 182 (nárast o 59 242, v roku 2016 bol nárast o 26 541) vyhľadávaní. 
 
Personálne a finančné zabezpečenie činnosti špeciálnych knižníc 
Príjmy špeciálnych knižníc boli 6 415 627 (nárast o 1 286 655) EUR. Náklady na činnosť 
špeciálnych knižníc boli 5 847 378 (nárast o 1 264 721) EUR. Na nákup knižničného fondu 
bolo vynaložených 777 845 (nárast o 102 620, v roku 2016 bol pokles o 109 245, v roku 2015 
pokles o 28 559) EUR, na nákup elektronických informačných zdrojov 249 183 (nárast           
o 113 901, v roku 2016 bol nárast o 24 544, v roku 2015 nárast o 45 780) EUR. Kapitálové 
výdavky špeciálnych knižníc boli vo výške 24 740 EUR.  
Mzdové náklady špeciálnych knižníc boli 2 574 675 bez odvodov, ktoré boli 844 823 EUR.  
 
Priemerná hrubá mzda na prepočítaný úväzok zamestnanca knižnice bola 726 EUR, na 
zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti bola priemerná hrubá mesačná mzda 
724 EUR.  
 
Na zabezpečení činnosti knižníc participovalo celkovo 490,87 osôb. Z nich bol celkový počet 
zamestnancov 254,87 z toho bolo na plný pracovný úväzok 211,65 zamestnancov. Prácu 
knižníc zabezpečovalo aj 48 dobrovoľníkov, 40 osôb na dohodu a 148 osôb na zmluvu.  
Aj v špeciálnych knižniciach pretrváva mierna prevaha podielu zamestnancov 
s vysokoškolským neknihovníckym vzdelaním – 73,68, knihovnícke vysokoškolské vzdelanie 
malo 60,68 zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov so stredoškolským vzdelaním – 
119,38 malo knihovnícke vzdelanie 59,35  zamestnancov.  
 
PhDr. Iveta Kilárová, CSc., spracovateľka formulárov KULT (MK SR) 10-01 o knižnici, 
Slovenská národná knižnica 
 


