
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 

 

 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov,  

příspěvková organizace 

 

Turnov, březen 2018  



Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Výroční zpráva za rok 2017 

2 
 

 

Obsah 
 

Úvodem .................................................................................. 3 

 

Knihovna v roce 2017 ........................................................... 4 

Statistika roku 2017 ......................................................................................... 5 

Služby knihovny ............................................................................................... 6 

Roční výkaz knihovny ...................................................................................... 8 

 

Spolupráce a členství .......................................................... 10 

 

Hospodářství ....................................................................... 11 

 

Organizační struktura ........................................................ 12 

Personální zajištění ........................................................................................ 14 

 

Závěrem ............................................................................... 15 

 

 

Letní dílny v knihovně. 



Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Výroční zpráva za rok 2017 

3 
 

 

Úvodem 

 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace (dále jen MKAMT),  

má velmi dlouhou tradici v tomto městě. Prazáklad je položen již v roce 1820 coby veřejná 

měšťanská čítárna a knihovna z popudu národního obrozence Antonína Marka (1785–1877). 

Jedná se tak o druhou historicky nejstarší městskou knihovnu na území Čech, respektive České 

republiky.  

Dnes je MKAMT veřejnou knihovnou s univerzálním fondem a profesionálními 

knihovníky, kterou zřizuje Město Turnov. Knihovna je registrována na Ministerstvu kultury ČR 

(evidenční číslo 2761/2002) a naplňuje podmínky stanovené knihovním zákonem. Poskytuje 

veřejné knihovní a informační služby a zpřístupňuje též kulturní hodnoty všem občanům bez 

omezení.  

Více o historii a obecných informacích o knihovně na internetových stránkách: 

http://knihovna.turnov.cz/knihovna/. 

 

 

Hlavní budova knihovny v Jeronýmově ulici na malbě Jirky Lodeho. 
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Knihovna v roce 2017 

 

Vždy když skončí rok, je potřeba si ho tak trochu zhodnotit. Pro turnovskou knihovnu byl rok 

2017 poměrně úspěšný. Oproti roku 2016 nám přibylo 220 čtenářů. V současnosti máme 2006 

registrovaných uživatelů, z toho 596 jsou čtenáři na dětském oddělení. Knihovna už delší dobu 

nenabízí pouze knihy a časopisy, ale půjčuje také deskové hry, audioknihy, e-knihy a další. 

V minulém roce bylo vypůjčeno 83265 jednotek, což je skoro o 8 tisíc více než v roce 

předešlém. Jsme velice rádi, že byl větší zájem o namluvené knihy (tedy audioknihy)  

a také o elektronické knihy, které již přes rok je možné zapůjčit bezplatně i v naší knihovně. 

Jako každoročně jsme připravili mnoho kulturně-vzdělávacích pořadů (konkrétně 458 akcí), 

které navštívilo přes 14 tisíc osob.  

Pořadů jsme uspořádali opravdu velmi mnoho. Z těch netradičních akcí zmiňme alespoň 

literární soutěž Střípky z Ráje, která byla určena pro plnoleté literáty. Do soutěže přišlo 272 

prací ze všech krajů v České republice. Vítězné práce byly otištěny ve sborníku, který vydala 

Tiskárna Apromotion spolu s knihovnou. Knihovna tak po několika letech znovu vydala 

nějakou publikaci. V současnosti je vyhlášen druhý ročník této literární soutěže.     

Návštěvnost knihovny a využití služeb se za rok 2017 zastavilo na čísle 79979. Tyto 

statické údaje naznačují, že turnovská knihovna splňuje svůj účel a je hojně využívaná obyvateli 

Turnova a blízkého okolí.   

V roce 2018 budeme samozřejmě pokračovat v projektech, které již řadu let nabízíme 

našim čtenářům a občanům Turnova. Přidáme však také nové aktivity – např. nově jsme začali 

pořádat Biblioterapii pro seniory v turnovské nemocnici, rozjíždíme projekt Bookstart – 

S knížkou do života a připravujeme další aktivity. Na konci léta otevřeme na Turnově II novou 

pobočku v nově zrekonstruovaných prostorách přímo na vlakovém nádraží a také bychom 

velice rádi oživili jednání o výstavbě nové moderní knihovny v centru města. 

 

Pohádkový podvečer na pobočce v Turnově II. 
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Statistika roku 2017 
 

 2016 2017 

 

Registrovaní čtenáři (celkem) 

 

1786 

 

2006 

 

Pouze registrovaní uživatelé do 15 

let (děti a mládež) 

 

509 

 

596 

 

Výpůjčky celkem (knihy, periodika, 

audioknihy, e-knihy atp.) 

 

75504 

 

83265 

 

Akce kulturně-vzdělávacího 

charakteru 

 

364 

 

458 

 

Návštěvnost knihovny 

 

65751 

 

79979 

 

Návštěvníci akcí 

 

10955 

 

14845 

 

Říká se, že statistika nuda je, ale v případě porovnání těchto dvou roků to pro knihovnu 

nevypadá vůbec nudně. Naopak knihovna byla po celý rok 2017 velice hojně navštěvována  

a také pořádala mnoho kulturně-vzdělávacích pořadů vykazující též velmi dobrou návštěvnost. 

Zcela zřejmě to dokazuje, že o knihy, respektive o služby turnovské knihovny je stále zájem  

a i když ve světě a i u nás v České republice je trend pozvolného poklesu čtenářů v knihovně, 

tak v Turnově to bylo přesně naopak. To je samo o sobě pro naši knihovnu veliké ocenění. 

 

Hudební vystoupení kapely Adina Atlas a Peprmintová Slunce na třetím ročníku Netradiční knihovny. 



Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Výroční zpráva za rok 2017 

6 
 

 

Služby knihovny 
 

 Hlavní budova je otevřena 51 hodin týdně, čímž jeden z předepsaných  

a nejvýznamnějších standardů VKIS (veřejných knihovních a informačních služeb) 

zcela nadstandardně splňujeme.  

 On-line služby knihovny: čtenářské konto, on-line katalog, informace o novinkách 

k dispozici nepřetržitě na našem webu [http://knihovna.turnov.cz]. Také existuje 

internetová stránka jen pro dětské oddělení [www.knihovnicek.cz] a samozřejmě 

Informační centrum pro mládež má své stránky [http://icm.turnov.cz].  

 Výpůjční služby:  

půjčování knih (monografie), map (kartografií), novin a časopisů (periodik); 

půjčování mluveného slova na CD a DVD (audioknihy); deskových a karetních her; 

meziknihovní výpůjční služba (MVS), půjčení dokumenty z jiných knihoven u nás; 

mezinárodní meziknihovní služby (MMS), půjčení dokumenty ze zahraničních 

knihoven. 

 Informační služby:  

vyhledání a podání stručné informace nebo informačního zdroje k zadanému dotazu; 

vypracování rešerše – tištěného seznamu informačních zdrojů na zadané téma; 

pomoc s vyhledáváním informací na internetu a v databázích. 

 Datové služby:  

poskytnutí počítače pro vzdělávání, komunikaci, práci s daty, zábavu; 

zajištění provozu veřejného internetu a přístupu k němu vč. bezdrátového připojení 

(Wi-Fi); 

pomoc se základním ovládáním počítače a používáním internetu; 

základní zpracování dat – skenování, převod tištěné podoby do datové (OCR), 

uložení. 

 Reprografické služby:  

kopírování a tisk do formátu A3 z knihovních dokumentů, internetu; 

laminování do formátu A3 – na oddělení pro dospělé. 

 Doplňkové služby:  

místa pro studium i odpočinek (studovna, ICM, letní terasa); 

hudební klávesy; 

počítačové zázemí pro děti i mládež; 
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automat na kávu a čaj pro rychlé občerstvení a zpříjemnění pobytu v knihovně. 

 Služby handicapovaným:  

terénní půjčování knih seniorům v penzionech a imobilním přímo dovážkou domů; 

půjčování zvukových knih zrakově a tělesně postiženým; 

ozvučený počítač s přístupem k internetu; 

zázemí poradenského centra nevidomých a zrakově postižených ve spolupráci  

se SONS Jablonec na Nisou a Tyflocentrem Liberec, o. p. s. 

 Kultura a vzdělávání:  

pořady pro školy a školky od výchovy ke čtenářství po tvořivé dílny; 

akce pro seniory, rodiny s dětmi, pro mládež a všeobecně pro celou veřejnost;  

Virtuální univerzita třetího věku; 

Turnovský Granátek – zájmový, literárně-dramatický kroužek pro děti; 

Klub Matýsek – literárně-zájmový kroužek pro děti z mateřských škol; 

Klub začínajících autorů – literární klub pro mládež a dospělé. 

 Ostatní služby:  

pronájem prostor – společenský sálek; 

pronájem prezentační techniky; 

reklamní a marketingová činnost – propagace komerčních aktivit v knihovně.  

 Informační centrum pro mládeže: 

přednášky, semináře, poradenské služby, hry pro mládež, prostor pro trávení času – 

zajišťuje vedoucí ICM Turnov; více údajů o ICM Turnov poskytne vlastní výroční 

zpráva za rok 2017. 
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Roční výkaz knihovny 
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Spolupráce a členství 

 

 MKAMT je dlouholetým institucionálním a aktivním členem profesní organizace Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Členem regionálního výboru pro Liberecký 

kraj je také ředitel turnovské knihovny.   

 Prostřednictvím knihovnice Evy Kordové se účastníme aktivit KLUBKA – Klubu dětských 

knihoven pro Liberecký kraj v rámci SKIP – Liberecký kraj.  

 Na místní úrovni přímo spolupracujeme: s pobočkou SONS v Jablonci nad Jizerou  

a s Tyflocentrum Liberec, o. p. s. při činnosti Poradenského centra pro nevidomé a zrakově 

postižené, kterému poskytujeme prostorově-technické zázemí; se Sociálně-zdravotními 

službami Turnov pobočka Výšinka, půjčování v penzionech; dále též s Národním 

informačním centrem pro mládež (NICM) v rámci našeho ICM. 

          

 V rámci četných kulturních aktivit spolupráce s dalším městskými organizacemi  

i institucemi zde v Turnově, ale především se školami všech stupňů a mateřskými 

školami i mateřskými centry. Pokračujeme od roku 2015 ve zvýšené spolupráci 

s Kulturním centrem Turnov (zejména společný pořad O literatuře) a na různých 

aktivitách pro mládež se Žlutou ponorkou.  

 Jsme aktivní i v přeshraniční spolupráci, a to v pracovní skupině Euroregionu Nisa 

„EUREX knihovny“. Tato skupina obdržela v prosinci 2017 cenu za 1. místo 

v přeshraniční spolupráci za období 2016/2017 od Euroregionu Nisa. Turnovskou 

knihovnu v této skupině zastupuje její ředitel.  
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Hospodářství 

 

 Hospodářský výsledek na konci roku 2017 činil = 43 tis. Kč 

 

 Celkově se hospodařilo s částkou   = 4835 tis. Kč 

 

Na provoz od zřizovatele     = 3926 tis. Kč 

Příspěvek na odměny od zřizovatele    = 28 tis. Kč 

Příspěvek na kulturní aktivity    = 200 tis. Kč 

Na odpisy od zřizovatele      = 55 tis. Kč 

Dotace od ÚP ČR      = 365 tis. Kč   

Dotace od MK ČR      = 211 tis. Kč 

Dary, sponzoři, reklamní činnost    = 50 tis. Kč 

 

Knihovna hospodařila v roce 2017 s částkou přesahující 4,8 milionu korun 

českých. Hospodářský výsledek na konci roku byl ziskový. Tyto finance byly převedeny  

do rezervního fondu knihovny, poněvadž během roku byl rezervní fond snížen  

o značné finanční prostředky (50 tisíc Kč).  

Turnovská knihovna během roku 2017 získala přes 650 tisíc Kč na různých 

dotačních titulech. Nejvíce to bylo od Úřadu práce České republiky a také  

od Ministerstva kultury České republiky.   

Během roku také došlo k několika kontrolám, jak ze strany zřizovatele,  

tak i např. ÚP ČR. Všechny kontroly byly v pořádku.  
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Organizační struktura 

 

Turnovská knihovna poskytuje své služby především na hlavní budově v Jeronýmově ulici  

č. p. 517. Knihovní části jsou členěné na: 

 Oddělení pro dospělé 

 Oddělení pro děti a mládež 

 Informační centrum pro mládež, půjčovna audioknih a zvukových knih  

 Oddělení provozní (kulturní aktivity, provozní zajištění – kanceláře) 

 Poradenské centrum pro zrakově postižené (provozováno jednou týdně  

ve spolupráci s Tyflocentrum Liberec, o. p. s., a pobočkou Sdružené organizace 

nevidomých a slabozrakých v Jablonci nad Nisou). 
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 MKAMT provozuje také čtyři stálé pobočky (během roku 2016 došlo k rozdělení dětského 

a dospělého oddělení v Turnově II) a nepravidelně zajišťuje terénní půjčování na penzionu 

v Žižkově ulici: 

 pobočka Turnov II – dětské oddělení, Alešova ulice č. p. 1059, základní škola; 

pobočka Turnov II – oddělení pro dospělé, Nádražní ulice 1297 (budova  

tzv. Drahstavu, 1. patro);  

 pobočka Výšinka, Granátová ulice č. p. 1890, penzion se sociálními byty; 

 pobočka Mašov, č. p. 253, hasičská zbrojnice; 

 pobočka Malý Rohovec, č. p. 18 – obecní domek; 

 terénní půjčování v klubovně penzionu Žižkova ulice (minimálně jednou 

měsíčně); 

 v roce 2017 vznikla další terénní pobočka a to v Domu přírody v Dolánkách. 

 

 

 Nepravidelně (většinou jednou za dva měsíce) zajíždí knihovnice paní Danuše Altová  

na pobočku SONSu v Jablonci nad Nisou se souborem zvukových knih, které si zde 

průběžně půjčují nevidomí a těžce zrakově postižení. 

 

 Jakožto propagaci jsme založili Knihotoč v kavárně KUS (KC Turnov), kde každý měsíc 

umísťujeme na 20 ks nových publikací v našem fondu. Knihy jsou pouze k prezenčnímu 

zapůjčení v prostorách kavárny.  

 

 

Návštěva Čechoameričanů z Chicaga v naší knihovně. 
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Personální zajištění 

 

 Plynulý chod instituce zajišťuje 10 kmenových zaměstnanců (stav k 31. 12. 2017): 

Danuše Altová   – Turnov II (poloviční úvazek) 

Jaroslava Černá  – oddělení pro děti a mládež (plný úvazek) 

Mgr. Bára Havlátová  – ICM (poloviční úvazek, nyní na MD) 

Eva Hůlková   – oddělení pro děti a mládež (plný úvazek) 

Eva Kordová   – kulturní a vzdělávací činnost (plný úvazek) 

Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž – ředitel organizace (plný úvazek) 

Irena Laurynová  – zástupce ředitele, katalogizace (poloviční úvazek) 

Pavlína Skálová  – oddělení pro dospělé (plný úvazek) 

Vladislava Skálová  –  oddělení pro dospělé (plný úvazek) 

Martina Vértešiová, DiS. – Informační centrum pro mládež (poloviční úvazek) 

 

 MKAMT také využívá dotace z ÚP ČR. Díky tomu zajišťuje plynuleji a komfortněji 

své služby. Seznam zaměstnanců (stav k 31. 12. 2017): 

Alexandra Brejšová   – úklid na hlavní budově (poloviční úvazek) 

 Během roku zde též přes ÚP ČR pracovali: 

Petra Pavlíčková  –  pomocné knihovní práce (poloviční úvazek) 

Jitka Vrabcová  –  pomocné knihovní práce (poloviční úvazek) 

Ivana Zábranská   – oddělení pro dospělé, sklad (poloviční úvazek) 

 

 MKAMT spolupracuje 3 stálými pracovnicemi na dohody o provedení práce (DPP)  

na knihovních pobočkách: 

Blažena Dolanská   – pobočka Výšinka 

Eva Havlová   – pobočka Mašov 

Kateřina Kopecká  – pobočka Malý Rohozec 
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Závěrem 
 

Knihovna, jakožto veřejná instituce, která by ve svém moderním pojetí měla být především 

komunitním centrem pro 21. století – tedy místem pro setkávání napříč věkovým spektrem,  

je naším cílem pro budoucnost. Mnoho aspektů splňuje turnovská knihovna již nyní,  

ale je pravdou, že současné prostory hlavní budovy nejsou v tomto směru optimální. Proto 

věřím, že v následujících letech se na naši knihovnu usměje štěstí a knihovna získá vhodné 

prostory pro svoji další činnost. Přeci jenom v roce 2020 oslaví turnovská knihovna již 200 let 

od svého vzniku! 

 V září roku 2018 otevřeme v Turnově II novou pobočku, která bude umístěna přímo 

v nádražní budově. Bude tedy v centru této lokality, zcela nově vybavená a na knihovní poměry 

velice prostorná (120 m2). Proto věřím, že se tato pobočka stane komunitním centrem pro tuto 

část Turnova a bude vyhledávána všemi věkovými kategoriemi.  

 Jak často avizujeme, tak knihovna je místem pro všechny. Věřím, že to tak bude i v roce 

2018. Minimálně kolektiv turnovské knihovny se bude snažit, aby to tak opravdu bylo 

v následujícím období této instituce.   

 

 

V Turnově 15. března 2018       Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž 

        ředitel knihovny 

 


