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23. KULTURA, SPORT
Data jsou v oblasti kultury přebírána z externích zdrojů – od Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu
(NIPOS), jehož zřizovatelem je Ministerstvo kultury, údaje o počtu a struktuře kin od Unie filmových distributorů.
Veřejnými knihovnami jsou Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně, které jsou v přímém
řízení Ministerstva kultury, krajské vědecké knihovny zřizované kraji a dále knihovny zřizované obcemi a městy. Pobočka
je lokálně vyčleněná část knihovny, která je její organizační částí a pracuje pod jejím přímým vedením. Výpůjčky
znamenají výpůjčky všech knihovních jednotek prezenčně i mimo knihovnu. Knihovní jednotka je každý samostatný
svazek dokumentu, tj. každý výtisk nebo část vícesvazkového díla, vázaný nebo do desek uložený komplet celého ročníku
nebo několika čísel periodik, každá samostatná mapa, grafický list, nosič speciálních druhů dokumentů (magnetofonová
kazeta, CD-ROM aj.), který je evidován jako samostatná věc v přírůstkovém seznamu.
Do muzeí, památníků a galerií jsou zařazena všechna zařízení, jež byla v provozu, a to bez ohledu na jejich zřizovatele.
Za pobočku se považují detašované části, které jsou mimo sídlo muzea nebo galerie, a tvoří s vykazujícím subjektem
organizační složku. Památníkem se rozumí místnost či objekt, ve kterém je instalována expozice nebo výstava. V případě
galerií jsou statisticky šetřeny ty, které vlastní sbírkové předměty, tzv. muzea výtvarných umění, nikoliv galerie prodejní.
Nejvýznamnější formou činnosti muzeí je jejich výstavní činnost, a to prostřednictvím krátkodobých, příležitostných výstav
nebo dlouhodobých (stálých) expozic.
Mezi památkové objekty s kulturním využitím patří hrady, zámky, kostely, kláštery, zříceniny, mlýny, věže a další památky,
které jsou zpřístupněné návštěvníkům za vstupné a nespadají pod správu muzea nebo galerie. Uváděné údaje se týkají
všech zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele.
Kino je kulturní zařízení, jehož hlavní činností jsou filmová představení. Do počtů kin nejsou zahrnuta kina putovní.
Multikinem nazýváme kino, jež provozuje tři a více kinosálů.
Publikované údaje z oblasti sportu jsou převzaty z evidence členské základny České unie sportu (ČUS) k 31. 12. daného
roku. Sběr dat probíhal dle pokynů předsedy ČUS ve všech subjektech sdružených v ČUS.
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