Določitev tipičnega tedna
TIPIČEN TEDEN
Vsaka knjižnica zase izdela izpisa STA901 in STA902, pri čemer se za tipični teden, pri
upoštevanju vseh tednov (ne samo polnih), izbere tistega, katerega število obiskov (ali
transakcij v izposoji) najmanj odstopa od povprečnega števila obiskov (oz. transakcij).
Dobljen rezultat knjižnica pomnoži z 52 (tedni), s čimer se podatek aplicira na celo leto.
TIPIČEN TEDEN – UPORABA GRADIVA V KNJIŽNICI
V tipičnem tednu štejemo gradivo, ki ga uporabniki uporabijo v knjižnici. Pregledovanje
naslovov z namenom izbiranja gradiva se ne šteje kot uporaba gradiva, šteje pa se že
kratek pregled vsebine dokumenta. Štejemo predvsem enote gradiva, ki jih uporabniki
uporabljajo v čitalnicah oziroma delovnih mestih po knjižnici. Na teh mestih knjižnica
postavi obvestila za uporabnike, s katerimi jih obvesti, da naj sami ne vlagajo
knjižničnega gradiva nazaj na police, ampak bodo to storili delavci knjižnice, potem ko
preštejejo gradivo. Gradivo naj uporabniki odložijo na za ta namen pripravljena mesta
(vozičke, mize ipd). Po knjižnici naj bo razobešeno dovolj veliko število obvestil na
ustreznih mestih, prav tako naj bo pripravljeno dovolj veliko število odlagalnih mest.
Delavci naj preštejejo odloženo gradivo vsaj vsako uro, vpišejo število v poseben obrazec
za štetje in vrnejo na police. V primeru velike količine gradiva se štetje in vračanje na
police opravi pogosteje. Gradivo, ki ga delavci posredujejo uporabnikom, vendar ne gre
za izposojo na dom ali v knjižnico, se prav tako šteje. Zelo uporabljano referenčno
gradivo je možno šteti z vloženim obrazcem, kjer uporabniki sami zabeležijo svojo
uporabo. Uporaba elektronskih virov dostopnih na daljavo se ne šteje kot uporaba
gradiva v knjižnici.
Knjižnica najprej določi tipični teden, v katerem bo potekalo štetje. Tipični teden pomeni,
da je takrat število obiskovalcev oziroma uporaba knjižnice na povprečnem nivoju glede
na celotno leto. Pri tem si pomagate z izpisoma STA901 in STA902, ki ju izdelate v
aplikaciji COBISS/Izpisi. Knjižnica za tipični teden izbere tistega, katerega število obiskov
(ali transakcij v izposoji) najmanj odstopa od povprečnega števila obiskov (oz.
transakcij), pri tem upošteva vse tedne (ne samo polne).
Dobljen rezultat knjižnica pomnoži z 52 (tedni), s čimer se podatek aplicira na celo leto.
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