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V roku 2005 knižnice SR spracovali a poskytli štatistické výkazy v tlačenej a elektronickej forme v rámci 

programu KEŠKULT. Elektronické spracovanie je veľmi náročné, pretože ho zabezpečujú takmer 

výlučne regionálne knižnice a ústredné knižnice sietí. Svoju úlohu zvládli včas.  

Odbor pre knižničný systém SR v SNK skontroloval výkazy v tlačenej a elektronickej forme, prepísal 

údaje z nesprávnych formulárov za rok 2004 a 2006, opravil chyby a nahral elektronické formuláre do 

databázy MK SR. Spracovanie sumárov realizovalo MK SR.  

 

Verejné knižnice  

Počet verejných knižníc v roku 2005 bol 2658, čo je v porovnaní s rokom 2004 pokles o 19 knižníc. 

Počet knižničných jednotiek vo verejných knižniciach sa znížil o 30 714, počet výpožičiek klesol o 1 646 

979. Ubudlo 23 574 používateľov, 269 858 návštevníkov. Celkovo tieto knižnice navštívilo 5 910 897 

ľudí. Okrem toho, na podujatiach verejných knižníc sa zúčastnilo 428 385 návštevníkov. Zvýšil sa počet 

PC vo verejných knižniciach o 328. 61 verejných knižníc má vlastnú webovú stránku. Počet pracovníkov 

sa znížil o 15.  

Celkové náklady na činnosť knižníc boli 507,132 mil., náklady na nákup knižničného fondu vzrástli o 

7,353 mil. Sk.  

 

Vedecké knižnice  

Počet vedeckých knižníc sa nezmenil – 12. Počet knižničných jednotiek vo fondoch vzrástol o 2 728 

946, z toho bol nárast elektronických (vrátane digitálnych) dokumentov 2 611 990. Výpožičky vzrástli o 

828 266. Počet používateľov vzrástol o 20 455. Náklady na činnosť vedeckých knižníc vzrástli o 234,3 

milióna Sk, pritom náklady na nákup knižničného fondu sa znížili o 2,386 mil. Sk..  

 



Špeciálne knižnice  

Počet špeciálnych knižníc sa v roku 2005 znížil o 23 na 357 knižníc. Knižničný fond sa znížil o 219 427 

knižničných jednotiek, výpožičky sa znížili o 91 188. Náklady na činnosť špeciálnych knižníc boli 

117,281 mil. Sk.  

Jednotlivé tlačené výkazy zo všetkých spravodajských jednotiek sú archivované v Slovenskej národnej 

knižnici Martin – Odbor pre knižničný systém SR. Ich súčasťou je i potvrdenie o súhlase (nesúhlase) so 

zverejnením individuálnych údajov.  


