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Pokles a růst služeb knihoven

• Pokles půjčování tištěních knih

• Růst bezplatného stahování e-knih 

– Městská knihovna v Praze

• Růst půjčování e-knih???

– Palmknihy: růst počtu e-výpůjček v 

knihovnách o 85 % oproti roku 2019
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Otevření digitálních knihoven

• Cca 250 000 svazků knih, časopisů české 
vydavatelské produkce – starší i nejnovější 
literatura chráněná autorským právem

• Otevřené digitální knihovny:
– Národní knihovna ČR

– Moravská zemská knihovna

– Knihovna Akademie věd ČR

– Univerzita Karlova

– Městská knihovna v Praze

• Digitální knihovny budou otevřené do 30. 6. 
2021

Provoz Národní digitální knihovny 
v období od 3. 11. 2020 do 5. 2. 2021

• Zapojeno knihoven: 138 

• Registrovaní uživatelé: 44 911

• Počet návštěv: 210 831 

• Denní průměr návštěv: 2 250 

• Maximální 1 hodinu: 250

• Počet zobrazených stran: 13,2 mil. stran
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Celkem 15 - 24 let 65 a více let

Využili jste v době uzavření knihoven a  knihkupectví služby 
otevřených digitálních knihoven? 

Ano Ne, ale věděl/a jsem, že jsou otevřeny Ne, ani jsem nevěděl/a, že jsou otevřeny



Vadí Vám zavření knihoven v důsledku koronavirové pandemie?

• 32 % dospělé populace hodnotí 
uzavření knihoven negativně

• Nejvíce (44 %) vadí uzavření 
knihoven nejmladší generaci 15 až 24 
let

• Nejméně (27 %) vadí uzavření 
knihoven starší generaci 55 až  65 let

• 56 % rodičům vadí, že děti nemohou 
do knihovny
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Vadí Nevadí Neutrální postoj Nezaznamenali



Jsem rád že v knihovně funguje výdejní okénko

Mám dost velkou knihovnu, takže mám stále co číst z vlastních zdrojů

Začala jsem spíš číst knihy, které mi jen leželi doma v knihovně a dřív jsem si 

nenašla ten čas, abych si je přečetla.

Jako studentku mě velmi omezuje nemožnost zajít si půjčit knihu do knihovny. 

Ztížilo mi to přípravy do školy...
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