
Minister3tvo kultury

Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury
Č. vx t zsloo ze dne 5. 1 í . 1 999
v rámci programu statistických zjišt'ování na rok 2000

Ochrana individuálních dat je zaručena zákonem č.89/95 Sb.
Udaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, za ochranu
individuálních dat zodpovídá MK.
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Vzdělávací a výchovné kolektivní akce

Scnlináře. odborné porad1, a konzultace

Počet studijních ntíst k 3 l. l2.

Poče( počítačú pro uživatele k 3l l2

z tolro napojených na lnternet

Počet poboček k 3 l. 12

Počet ho<lin pro veře.jnost týdně 
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II. ČTENÁŘI
č. Celkenr

A l 1

Registrovaní čtenáři k 3 I. l2. 020l

z toho čtenáři do l 5 let 0202

Návštěvníci v knihovně celkenr 0203 l qq
kontrolní součet 02_]9

III. VYPUJCKY

Vyplni se
obchodní
a nábože
Vyplni se
83/1 990 |

jednolky: ústiedni oí9án slálni správy (např

])Vyp|ní IPOS

úiad, mésto nebo obec, jiná právnická osoba, podnikatel (napi


