
Anketové otázky, ktoré máte možnosť zodpovedať na našej stránke, nemajú byť samoúčelné. 
Skutočne nás zaujíma Váš názor a preto sme sa rozhodli ich pravidelne vyhodnocovať a priniesť 
z toho nejaký záver pre nás i pre Vás. 

 

Dnes prijímame informácie rôzneho druhu rôznym spôsobom. Knihy, bez ohľadu na obsah, máme 
možnosť čítať na papieri, na obrazovke počítača, tabletu, mobilu, v čítačke, čiže na nosiči, aký komu 
vyhovuje.  

Knihy však máme možnosť aj počúvať. Audioknihy sú na trhu už bežnou vecou, v našej knižnici však 
nie. Naša letná anketová otázka teda smerovala k tomu, či má pre nás význam zaradiť do fondu aj 
audioknihy a či o ne bude z Vašej strany záujem. 

Vyhodnotenie ankety 06.07. – 04.09.2022 

Požičiavali by ste si z knižnice audioknihy, ak by ste mali tú možnosť? 

a) áno, lebo môžem počúvať popri inej činnosti – 54 odpovedí (65 %) 

b) možno, zatiaľ som také knihy nemal/a  – 19 odpovede (23 %) 

c) nie, radšej knihy čítam – 10 odpovedí (12 %) 

Túto anketovú otázku sme ponechali až dva mesiace jednak preto, že bolo leto a počas prázdnin 
a dovoleniek ste možno menej mysleli na pracovné či študijné povinnosti, vrátane knižníc. Letné obdobie 
sa odrazilo aj na počte respondentov, ktorí sa do ankety zapojili – spolu 83, čo za dva mesiace nie je až 
tak veľa. 

Z uvedených odpovedí však vyplýva, že o audioknihy by ste pravdepodobne mali veľký záujem, lebo až 
88 % odpovedí sa vyjadrilo kladne, resp. skôr kladne. Je to pre nás trochu prekvapujúce, lebo sme 
netušili, že audioknihy môžu byť až také populárne, ale vzhľadom na technológie, ktoré sú pre 
počúvanie audiokníh potrebné (smartfóny) a ktoré sú najmä medzi mladý mi ľuďmi rozšírené, je to 
celkom pochopiteľné. 

Riešenie 

Nákup audiokníh je pre nás novinkou, s ktorou sa pri vypožičiavaní potrebujeme vysporiadať 
predovšetkým z autorskoprávneho hľadiska. A tiež musíme mať vyriešený spôsob požičiavania, to 
znamená, že náš knižničný systém musí vedieť ako vyriešiť výpožičnú lehotu a jej obmedzenia. 

Ide o podobný problém ako u elektronických alebo digitalizovaných kníh, ktoré tiež nepožičiavame mimo 
priestorov knižnice. Vyriešiť ho pre nás predstavuje softvérovo, časovo aj finančne náročnú úlohu, ale 
budeme hľadať spôsob ako na to. 

 

 

 


