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Vyp|něný výkaz |askavě doruěte do 1.2,20,|7

poŽadované údaje'

Mlěstská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková or.

tčo 00498858 |evia. c. knihovny 2761
Adresa
Jeronýmova 51 7' Turnov 51 í 01
Te|eÍon 4ó1 3z1 4|U' |3z z|5 uur'
Kraj Liberecký kraj
wwwstránkyZJ wvtlw.knihovna.turnov.cz

E-mail info@knihovna.turnov.cz
zřizovate| (vyp|ni se s|ovně) Město Turnov
Ve|ikostobs|uhované ooou|aceí 
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BezbariéÍor^ý přistup (označte x1 Ano| tr | He| tr

FOND

II. UZIVATELE

obs|uhovaná populace=počet obwateI okruhU púsobnosti knihovny,tj. počet obyvatel 5amostatné obecnÍ resp.

městské část|, pÍo jejiž obyvate|e 'ie Wkazujlcí knihovna zřízena k 31'12'

( http://ww.mvcr.czlclanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx /).
2 

V knihovnich jednotkách
3 

Př irústky knihovního fohdu v knihovních jednotkách za s ledované obdobl ceIkem'
n 

Úbytky knihovnÍho fondu v knihovnich jednotkách za s|edované obdobl ceIkem'
5 Nezapočitává 5e do př|Íústků ř. o116.
6 Nezapďitává se do úbytkú ř. o117.

Kult (MK) 12 - 01
pro kultury

ČV 105/16 ze dne 22', l0. 2015

Roční vÝkaz o knihovně
za rok 2016

Výkaz je souěastí Programu statistických zjišťování na lok 2016' ochrana důvěrnosti úda.iů je zaručena zákonem č. 89/1995 sb. o státní statistické sluŽbě, ve zněni
pozdějšich předpisú. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva ku|tury, které odpovídá za jejich ochranu. zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny

m. Prahv dle zák. č. 13

ceIK €m

stav knihovniho Íondu ce|kem k 31 ' 1 2. min. roku 01  01 54 99t

Knihovní jednotky ce|kem k 0l. 12. s|edovaného roku.
součet ř '  0103aŽ0113}

0102 56 77t

E

raučná |iteratura 01 03 16 40f

(rásná |iteratura 0104 36 48t
'ukopisy 0'105

nikÍografické dokumenty 0106

(ariog rafické dokumenty 01 07

ištěné hudebniny 01 08

ryukové 0109 z zÓc

:vukově obrazové 0't  10

obrazové 0 1 í 1

eIektronické dokumenty 0112 r 3 6
jiné 0 l  t 3 8t

Počet exemp|ářů titu|ů docházejícich periodik 0114 13t

Počet knihovních jednotek ve Vo|ném výběru 0 1  1 5 42 50t

tJrrrustKy- 0 1  1 0 c  o ca

Úoytt<yo 0117 3 87:

Převod knihovního fondu z jiné knihovny pň organizačni změně 5 01 ' t 8

Převod knihovního Íondu do jiné knihovny pň organizační zméně 6 0 1  1 9

Kontro|ni součot (ř.0.|0í až 0í19l 0í 39 220 72t

Výpůjčky celkem (9oučet ř. o3o2 až o3l5) 0301 75 504

Eo

laučná |Íteratura dospě|ým uživate|ům (knihy) 0302 10 004
(Íásná |iteratura dospě|ým uŽivate|ům (knihy) 0303 39 78 €

]auěná |iteratura dětem (knihy) 0304 2 071

(rásná |iteratura dětem (knihy) 0305 { n  o ? f

/ýpůjčky peÍiodik 0306 11  05 €

'uKoprsy 0307

nikrografické dokumenty 0304

(artograÍické dokumenty 0309 4t
istěné hudebniny 0310

lVukové 031  1 1 49Í

:vukově obrazové 0312

obrazoVé 031 3

3|eKronické dokumenty 0314

tne 031 5 9t

Prezenční výpůjčky evidované (z ř. o3oí)7 0316

Pro|ongace (z ř. 0301)7 0317 13 841

Kontro|ní součet (ř.030í aŽ 031 7) n??o 164 84S

tv.

c.ř. celkem
a z

RegistÍovani uŽivatelé Ve s|edovaném období o201 1 78e

z toho registÍovaní uŽivete|é do 1 5 |el 0202 cu!

Návštěvnici ceIkem (ř.0204+ř.0209) 0203 65 751

NáVštěVníci knihovny (fyzické náVštěvy) 0204 38 80€

c

návštěvníci pújěoven a studoven 0205 22 65t

návštěvníci vyuŽívajíci internet V knihovně 0206 5 201

rávštěvnici ku|turních akcí 0207 2 801

1ávštěVníci Vzdě|ávacich akcI 0208 I 15t
lavstevnto on-ilne stuzeo
viÍtuálnl návštéw z ř. 0505+0507+05íí)

0209 26 944

Kontro|ní součet (ř.0201 až 0209) 0239 172 604
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)oěet oožadavků 0401 7!

)oČet k|adné vyrizenych
)oŽadavkú 0402 T i

uĚe;cočet ooŽadavků 0403 1 (

)očet k|adně vyřízených
)ožadavků 0404 'I

'E

;=
ř . ]  q.E  s t
Ň € ž
= - ř.Ň

o
E

€  > E'S,;  x
počet požadaVků 0405

]očel k|adně Vyřízených
)ožadaVků
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)očet poŽadaVků 0407

ročel k|adně vyřízených
)ožadavkú

0408

.o

'o
E

rújčené jiným
(nihoVnám

)očet souború 0409

)očet svazkú 041 0

)ůjěené od jiných
(nihoven

)očet souborů 0411

)oěet svazků 0412
JoradensKa a KonzuÍacnI onnosl pro kn|novnIKy
t v rámci RF

041 3

lzdě|áváni knihovniků (pro knihovníky a v rámci RF) 0414

(u|turní akce pro veřejnost (besedy, výslavy' aj.) 041 5

/zdě|áVací akce pro Veřejnost (semináře, kurzy' aj.) 0416 2n l

z tono v ob|as! lU I (lnÍorm' a Komun|xacnlcn 0417

Vyp|ňují všechny knihovny



Dokončení oddí| |v c.ř. Celkem

a z
-o@( rtrulu vyoanycn neper|oo|qyqI puoilÁao|
j|e zák' č' 37/1995 Sb',  ve zněni pozdějšich předpisŮ

0418

{ák|ad (počet výtisků v ks) 04í 9
)očet titu|ů Vydaného periodického tisku
'|e zák. č.46/2000 Sb., ve zněn| pozdéjších předpisú 0420

,láklad (počet výtiskú v ks) o42'l
.ocet U(u|U vyoaíErIo auu|ov|Zudilngíl ag| o|e

ák' č' 273i1993 sb.. ve znění pozděiších předpisů 0422
,láklad (počet v ks) 0423

)očel titu|Ů vydaných e|ekktronických dokumentů včetně intemetu 0424

)|ocha knihovny pro uŽivatele v m. 0425 381
)očet studiiních míst k 31.12' 0426 3a
,oČet oocltaČú oro uavate|e |( 3,! ' 12' 0427 1 z

z toho napojených na intemel o4za 1 4
)řipoiení WiFi v pÍoslorách knihovny pro uŽivate|s o429 IlJ ANOI IJ NE
)oskytujete užjvate|ům kopírovací s|užby 0430 tr ANOI fl NE
)očet hodin pro Veřejnost týdně6 0431 51
(ontrolnI součet (ř.0401 aŽ 0428) 0439 1  001

V||. PŘíJMY RESP. \rýNosY
celkem v Kc

TrŽby za vlastnI výkony (výrobky, s|uŽby) azazboŽi 0701 451 000
z toho výnosy (příjmy) z h|avni činnosti 0702 224 00(

PříspěVky' dotace a granty na provoz ze stát' rozpoětu 0703 ouc cot

Přispěvky' dotáce a granty na provoz z rozpočtu kÉje 0704

Příspévky' dotace a granty na provoz z rozpočtu obce 0705 c Yzz 1Ó\

PřÍspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů 0706

Přispěvky, dotac a gÍanty na provoz ze zahraniěi 0707

z toho z íondú EU 0708

oary a sponzorské přispěvky 0709 25 00(
ostatní provozní výnosy výše neuvedené 07í0 2 00(
Přijmy (výnosy) €|kem
ř. 070'l + ř' o7o3 až0707 + ř. 0709 + ř' 0710) 071',1 5  006  01Í

Dotace a granty ná investice ze státniho rozpoótu 07'12

Dotace a granty na investice z rozpoětu kraje 0713

Dotace a gÍanty na investice z rozpočtu obce 07 14

Do|ace a granty na investice od ostatnich subjektů 07 5

Dolace a qrantv na investice za zahraniči 07
z toho z Íondú EU 07 7

9 v l é 9 9  é  Y | c | | l y  | | é  n | v Ě

součet ř.0712 až 07í6} 07'18

Kontřo|nÍ součet (ř. 0701 aŽ 07í8) 0739 10 236 03 €

Celkem

a ,|

V€bová stránka knihovny 0501 tr tr
:lektronický kata|og knihovny na internetu 0502 tr tr
)očet náVštěv webové stránky knihovny za s|edované období 0503 27 50(

)očet vstupú do elektíonického katalogu z pÍostoru knlhovny 0504 12 23(

)očet vstupů do elektronického kata|ogu z prostoru mimo knihovnu 0505 21 00i
]očet vstupÚ do elektroniďého výpújČniho protoko|u
'orostotu knihovnv 0506 2 60i
)oěet vstupŮ do e|ektron|ckého výpú]čniho protoko|u
: oÍostoru mimo knihovnu 0507 5 93t

)očet v|astnich specia|izovaných databází 0508

)očet |jcen@vaných e|ektroniďých infomačnich zdoú 0509 I

)oěet Vstupú do elektronických infomačnich zdoů
I databázi ce|kem z prostoru kn.hovny 051 0 1

)oč€t vstupů do e|ektronických informaČnich zdrojú
t databází ce|kem z prostoru mimo knihovnu 051  1

)očet 2obrazených (staŽených) d.gitáhích dokumentů 0512

)očet e.výpůjček e.dokumentů 051 3

)n-line informační s|uŽby (poč€t zodpovězených dotazů) 0514 J L

(ontrolni souč€t (ř.0503 aŽ 05í4} 0539 69 334

u.Í.

spotřeba materiá|u, eneÍgie, zboŽí a sluŽeb 0801 1 566 00C

z toho nájmy 0802 1 00c

osobní náklady (součet ř' 0804 aŽ 0807) 0803 2 654 93C

E

;

mzdy (resp. platy) oco4 1 952 0U(

ostatni osobni nák|ady 0805

nák|ady na zdravotni a sociá|ni poj|Štění 0806 647 50(

zákonné sociá|ni nákladv 0807 33 00(

!ák|ady na pořizení knihovniho fondu clkem (z ř' 080'l věetně
)eriodik a pořizení |icencí na e|ektronické zdoe)1o

0808 466 00t

nákup a pledplatné periodik1o 0809 60 00(

nákup a pořízení |icenc| na e|eKronické zdÍoje1o 081 0

Dané a poplatky (bez daně z přÍjmů) 081 1 'r 00(

Daň z přijmú (účt' skupina 59) 0812

odpisy dIouhodobého májetku 081 3 Ó J  z l 2

ostatní pÍovozni náklady výše neuvedené 081 4 20 00(
v 'ucJE  l |  |cÁ|cuy ,  w|^9 ' | |

součet ř. o80í + ř. 0803 + ř. 08íí až 08í4l 0815 4 297 202

z toho Výdajg na hlavni činnost (z ř' 0815) 081 6 3 900 00c
Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) c|kem 081 7

E hmotný majetek11 081 I

nehmotný majet €k12 081 9

Kontro|ní součet (ř. 0801 až 081 9) 0839 .Í5 676 33l

uelKem
z

)oěet zaměstnanď (přepočtený stav)g 060'l 'to,2c

E
I

E

VŠ knihovnlckého směru 0602 0,0c
y'os knihoVnického směru 0603 0,0(

r'Š ostatní 0604 1 ,7(
/OS ostatni 0605 0,0(
;Š knihovnického směru 0606 3,0(

ss ostatní 0607 3,0(

)statní 0608 2 ,51

)očet lobrovoIných pracovníků 0609
|odin odpracovaných dobrovo|nými pracovníky ročně 06í 0

(ontro|nÍ součet (ř. 0601 až 0610) 0639 20,4(

"vyp|ňují vš.chny kn.hovny' uvede 5€ týd.nni Počet hodiň Ú 2(NP, o*etni tňihovnY s více úwary pío veřejno* uv.dou

týd.nnI poč.t hodln ! n.jd.Ie ot.vřeného úýalU. N€sčitají plovorn' dobYj€dnotIivých úNarŮ. Udai se nesumalizUj.'
,Uv€de s€ c €|oroční prúměrevid.nčnho počtu..měst^anců Př.Počt€ný na p|ně zaměstn.né. z(NPryplňUji pouz. řádek

0601 a pou2e maji|i Uzavřenou řádnou pra.ovní sm|ouvu'

tx. stT KNIHoVEN K 3'1. 12.2016

." R.0808, ř' 0809 á d|e skutečnosti i ř' 0810wp|ňujívšechny knihovny i zKNP'
llvstupní cena ryšší n€ž 40 ooo Kč a provozně{echnické funkce delší než jed€n lot (526 zDP)
'.Vstupní cenó ryšši než 60 00o Kč a doba použite|nosti de|ší nežjeden rok (532a zDP)'

Případné ořipoiení komentáře s dop|ňuiícími nebo wsvětluiícími údaii ie vítáno.

Č.ř
Národni

knihovna
ČR

Moravská
zemská

kn|hovna v Břně

Kra|ské
knihovny

zák|adnI knihovny
pověřené výkonem

regloná|nIch funkci13

ostatni zák|adnl
knihovny

s profesioná|nImi
pracovnlky

zákIadnI knIhovny
s neprofesioná|nÍmI

pracovniky

Ostatnl knlhovny
evidované d|e

knihovnÍho zákona
č. 257/200í sb.

Knlhovny
celkem

Počet knihoven celkem 0901
Poéet pobočok 0902 x
z ř. 0902 pojizdných 0903 x

KontroInl součet
ř.0901 aŽ 0903l 0939 4 4

''zákládníknihovnY pověřené klajskou knihovnou Výkoném re8ionálnich fUnkcí které rykonávají

31.1.2017
' .. :, i{)n ípa Marka ffiqu-,..

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis Veda!éhhová organiác$ l.
zpráVodajské jednotky: 

Mqr....'já

Výkaz Vyp|nil . jméno (hú|kovým pismem) a podpis: n !
_ / .

Telefon: 605123140 A )r n  I
e-mail: reditel@knihovna.turnov.cz u '


