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Úýoa
(R,'oL2002 fufpro foÍ.ěstsfolu fudfropnuAntonína %.arŘg rofum změn. Již

v prů6ěÍiu 1. čttlr^tfetí se začaf1 reafrzovat přípraané práce na uzavření o6jeQ'1u
ustreďní folifrovny v o6ďo6í měsíců čeruence _ srpna, tilat,ním ďůvoďem fufa
refulrctruRge efeft1roinstaface, změnt topení z afutmufačnífro na pflnové a s ním
rufut v ruce i struÉlurovaná fotíeúiž pro cefou síť foliftovn1. ao6ře víme, že
ďoďěkv\y siryžáďaf1uzavření o6jeft1u až ďo 15. září, Ťo aša{ne61[o jeďiné, co
turnovsfolu folihovnu čefuLfo. ,/ průfiěfru října se v1stěfrotlaf ďepozitní s{kď
a 6ýafém oíjeŘju fotsáren a v prosinci se ještě zruši[a pohočfoL na rDafrměřicícfr.
ťšecfr'njl t1to změn1 se nemolit1 usfuttečnit 6ez o6ětavé práce cebfro Égtefuir.,u
zaměstnanců foiftovql. A nemofr$ 61 se usfuttečnit ani 6ez wjrazné poďpory a
|ifaaněfinanční pomoci našefro zřizopatefe _ fuÍ.ěsta Íurnova.

Činnost fuÍ.ěK.n. fuarfot a roce 2002 u1cfrázefa z ďďinnání a anafjzy
záQ{aďnícfr pro 6[énoujcfr momentů, ft1eré ďfoufro[o 6ě 6rání rozvoji jejícfr
frfapních činností. 21.stofetí je stofetím informační revofuce, fiďé si musí zv1É.gt
na peněžní 6anÉglmat1, moíifní tefefon1, stáfe více se s{hňuje otázfot
cefožhlotnífro pzďěúivání' fuÍ.ěstsfuj fulihovnaAntonína fuÍarfot je je[ním z míst,
fueré uspo{ojuje zvjffiou poptávfut po informacích ať už z o\fasti fotižní ne6o
.ušeo6ecné, Zrryšoaóním pestrosti na6íďfy sfuže6 i růstem foihovnífro fonďu se
snaží, a61 fépe qfrověk spofečetuŘg potře6ě a poptávce.

I,taše Řgifiovna se věnuje pzďěúíaání veřejnosti nejen teoreticfty, ak i
prafuicfy, ý měsíci 6řeznu _ ,,fuÍěsíci Égifu a internetu,, poňiďáme futrz1 a
přeďváďěcí ďry internetu, ja{pracouat s počítačem, efe?7ronicftg pošta a v1užití
internetu p pra.& i v souŘgomém životě.

Í,t"aaázafi jsme užší spo[upráci se záÉ.kďními a střeďními šfolfani rle městě,
,/ehni se osaěďči$ naše na6íď\y 6eseď, fomponovaýcfr pořaďů s fiterámí
tématifolu a feŘgí a to ja{lrjchary Ég čtenářství, ta{i tef,gí informační ýcfrory.
ťeffuj aětšina aŘpí pořáďanjcfr fuihamou A. flÍarÉ.g je přímo věnoaána roďinné
přeďšfutní ujcfrově Ř9 čtenářstaí _ r,ehni o6[í6ené jsou pofráďR.ové poďvečery.
tBy[ zařazen i projeŘ3 roďinnéfio taůrčífro psaní. j{aše Épifioana se zaměřifa i na
pro\fematifuL franďicapovatjcfi ďětí, setfulvání s ďětmi z oS ťows a ďětskgfro
centra S[uníčfol. aáfe se aěnujeme i rozšiřování sfuže6 pro zra{ově postižené
o6čany náÉjryem zvufulujcfr Řpifi.



n r  r  .  r rJ7 o dno c enx h lnrnx cxnno st|

Činnost fuí.ěKA. fuÍarfota roce 2002 trycfrázefa z ďefinotlóní a anatjz1
zóŘ.faďnícfr prohfémoajcfr rnomentui, Rperé ďhufroďohě 6rání rozvoji jejícfr
frfar.,nícfi činností

ffiové proífrmové oítasti fu$ a jsou t1to :
a) neďos tate {s {kďov acíc h pro s tor
6) nes1s tematično s t p o 6 o če É-
c) ocfrrana Řgifrovnífro fonďu
Q stužfu užillatefům
e) moďernizace tecfrno[ogicfrýcfr postupů

t{e ďo s t at e É, s k, faďov acíc fr pro s t o r

ťzfikďem {nutnostiu1stěhovat s{kď, fueý jsme měkpronajatj oď
%'ú Ťurnav, jsme 61[i nucmi přestěhcvat fonď ďo prostor ústřeďní foifrwn1.
ťefice nám cfu6í úsporné Égttejnhové regó$, ďífty jinž 61cfrom mofrfi zujšit
s t áv aj ící fo ry acitu s frkďoqfu fr pro s t or,

ý fetošním roce cfrce fulifurtna aft1ua[izací Řjtifrovníhofon[u (vyřazení
zastarafió' ďupfrritní a poničené fiteratury) a násfeďnou revizí urlofnit s{kď1
aa)tuořit mkto pro noý Égifrovnífonď,

Í,{erystematično s t po 6 o č e R .

fuÍ.ěKA' %.arfot pracýe s1stémem tistře[ní folifrwn), na É,Ierou jsou
napojery vhoďně rozmístěné po6očft7 na území města,
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cPo 6očŘ'q.v Íurnoaě I I,

Ťato poíočfut sfoužíja{ďospěfjm čtenářům, ta{ďětem, aotjfuj se
vša{s afuttním neďostatf,gm místa, aíft1pocliopení I. ZŠ, j*,,o,itě pana
řeďitefe, je tato po\očfot v1užívána veřejností v prostorácfr šŘpb p, 6ýatén
fuíinetě. cBofružef fufo fu tře6a najít pro tuto po1očfut vÍioďnější prostory,
a[espoň taft7vé, ja?,g se jevi$ při nereafizoaaném nár,rÍiu v1užití ujměníftgaé
stanice pro {[u6 senioru a foi|iovnu. cPofofrou fu totiž poíočfot 61[a na
strateÚicŘ,an místě, souseďifa fu s ofol[ními šfr.ofami a pro starší o6čan1 61
fuk přímo t.le střeďu síď[iště, !,tavíc t., íftz{"osti jsou soustřeďěna ďaEí dl',ě
síďftště, ,tl nicfrž pětšinou 61ilí starší a střeďní generace. ť bfízfulsti je
vkf"or',é náďraží, staví tu i úifforué auto6us1 a tuúž i místo pro zísfuivtiní
noojc|i potencionáfnícfi užir,utefů i turbtů. cBofružeftl rozaoji po6oč\y zatím
6rání omezené prostor) a i přes usifot.mé Íikúiní tepšífio umístění se ntim
nepoďařifo najít vfroďnější' Zďe próaě spatřuji možnost rozšíření našicfl
aŘpiait, na s{hnfut rofut 2002 fufpoďán grant _ viz projeŘ11.

ao6očfotÍurnol,, II.



ao 6 o č hl,l/jšinŘ'q a lvta fj q.o hozec

06ě t1to po1očfy jsou ve v1frouujících místnostecfr s možností ďašífro

rozvoje.-n4ižnosti připojení Ř-internetu a ryužití Řgtihovnic?gfro
automatizouanéfro s1stému LAlttius.

ťjšinŘg !M.a$ Roliozec

cPo\očŘJ fuÍ'ašotl a cDo[ánŘJ

IJzfrkďem {mnfému počtu registroaanjcfr čtenářů se zatím neuaažuje o
možnostecfi jaR.o na po1očfulcfr ťjšinŘp a %afj fulhozec, aoporučryii pouze
v1tepšní inteiéru, i1mafavání místností a o6nwu ÉjiÍiwnífio fonďu.
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cPo 6 o č É'q .v a a timěřicíc fr

Ťato poíočfut proďěkfa v pos[eďnícfr fetecfr oetfti změry. /iž v up$nufrm
o6ďo6í se stěfrovafa z přízemí ďo 1' poscfroďív frasičsŘ! zírojnici. ?očet
čtenářů nám po{bs[ až na 6. !Ýavíc liasiči z Ťurnova potřehovaft, ryužít
místnost pro wé úče$. tltasQytk se možnost přestěfrování po6očfi1 [o foLŠ na
cDafiměřicícfr, aofiočfot 61 se museta zásaďním způsoíem renotlovat, [á[e
p[acenínájemnéfro a energií fu futofinančně ná{kďné a neefulnomicft(.
ao ďů{híné anafjze jsme [ošti É.záaěru ufončit činnost této po6očfy. fonď

fufpřnezm zpět ďo hfavmí íutary, 61tna6ít[nut ostatnímpo6očftgm,
Sttitnínu arcfrhlu ďo Semif a zí1teŘ-AntifolariituEartůněft I(e fonci rofut
jsme přeďafr neíytavé prostory {užíoóní zpět městu.

o c fr ran a É,ni fr auní ho Íondu

,|/e[ftýn neíezpečím pro foifrovnífonď tunavs ftg fotifrwny jsou Éxáďeže,
aanďafismus, tecfrnicŘg fraoáie, žiaetné pofrrom1. I(nifr'otlna má itutafován
ekÉgronicQý zafiezpečaaací s1stén, É,lerj je ntpEetÚ rn centrátnípuft
oc frran1 Ťore4S ecuit1 Íurnw. %ajete{folifrovn1 j e pýištěnj proti
Égáďežím, živefnjm pofrroruin a tecfrnicQým fraváriím A[e panďafrsmu a
É1óďežín při rozfefrfosti ao[néfro ý6ěru nejsme scfropni za6ránit.
aro\tenatiful fuáďeží fze spofefrfivě a refativně nejferněji řešit jen uzitím
moďerní efeŘgronkŘg signa[izace tle všecfr oďďětenícfr a náÉjtpem a instafací
zařízení pro efeŘgronickpu fomtrotu r'ynášenjcfr. puí[iftgcí E1[ zpracován i
projeÉI, afe pzftfeďem Rg Ř7ácení ďotací na ýl.inisterstau fulttuŤ) 61[ stažen
z grantavjcfr proJeŘIů, Íuto potožfut již něRptiLfet nárofutjeme u rozpočtu
zřizovate[e.

S[už6:l užirlatehitn

Qro zfepšmí poÍioď1jsme ďkfinančníclí možností rrytepšiti stáaající
interiiry v tntřeďní Řpifrwně, cefa 6uďoaa fuk vynafována. (Do ďětsŘ7fro
oď[ěfení fut zaforupen nouj folíerec, z[tpšif se Rpnfort i ve vstupních
prostortícfr' fozšířita se p[ocfra u1staaovacícft prostor o sninigaferii na
scfroďecfr,..



Qři sfat.lnostním znor.luoterlření fulifror,ry fuk vyfrkšena aÍnnestie upomínefu
pro noaě přifrfášené čtenáře 61[a registrace a internet z[arma.

Zfepšení inteiéru v ďětsŘgm oďďě[ení

I(nifrovna pořáďata i,,aen otnřenjcfr ďueřť,, fu[1 si náoštěvníci mofrfr
profrféďnout cefou ustřeďní 6uďol,u. hl-titlštěaníci fotifrornu rtyužíaají nejen Rg
Lh"n|ý* trj,půjčním s[už6áru, ak frkďají zďe i jiné sfužfu _ přístup na
Inteft,et, šfoltení a řaďu ďašícfr infonnativnícfr i futfturníc|i aŘ"cí, Ř1eré
fuúfrwna pořáďá _ wjstav1, 6eseď1, {řest1 fuifr, soutěže, autogramiáďy a
ďaBí.

fol. o ďerniz a c e t e c frn o fo gir 4ý c fr p o s tup ů
Ťecfrno[ogický ronoj

,/ roce 2002 poÉračotlaf ďaBí tecfrnobgicftý rozaoj a oífasti vjpočetní
tecftnif,y. E1[ zafolupen scannerpro potřefu foifrovn1. fuda ostatnícft
činností se tec|inofogicfty staíifizopafa, na ďruhé straně se vša{začaf1
projevovat pro6[ém1 spojené s oínauou zastarafjcfr tecfrno[ogií a oífastt
frarďwaru i softwaru. ?rávě pčas teď1 ďošfo {refunutruÉpi
eb?1roinstaface a frfavní 6uďauě folifrovn1, protože rlfiaem stáfjcfi
,jpoďki e[' energie ďocfrázefo {trvafrmu pošfolzování o6ou serverů.
foruněž provizorní síť fuk nafrrazena novou struftlurouanou Ř.g6etáží,
taÉ,le v současné ďo6ě je již Eqnptetně cefá 6uďova propojena moďerní
struŘlurwanou Řg6eúiží s[oužírí pro rrjpočetní tecfrniÉg i tefefonní r*4).



Šf"o[a jen, že při refunstruŘqi neďošb i na tekfonní ttstřeďnu. cfuf1
zafolupen1 a instafor',án1 2 (PC ďo fumceťáře a na puft v ďospěféru oďďěfení.
E1[o upraveno 9 foncoýcft počítačů na operační s1stém Ý/inďows 98,
tři cPC ještě pracujív operačním systému %S-aoS.

,/ roce 2002 měk fuÍ.ěKA. fu,|.' v provozu 15 počítačů, z nicfrž 14
61[o zapojeno r', síti. ,U(,gza[o se, že je nm1frnutefné učinit zósaďní fu.o\y

ja{v o6 fasti ocfrran1 ďat přeď napaďením počítačotrjmi viry, ta{ i přeď
neoďfiorn:jm zásafrem užillatefů. aroto fuf zafulupen program ťirus $can,
F1erj za6ezpeču1e o6kst seraeru a teď1 programu L,4Mius. Qrogram
optimum ,4.ccess je software na ocfrranu nasta,vení počítačoaé tecfrniŘj
přeďneoprávněnou změnou s1stému ne6o částí operačnífro s1stému.
,Antivirovj program '4',?Q s prapiíe[nou aŘ1uafizací zajišťuje ocfrranu QC
pňpojeýcfr {internetu a ta{é efeft1ronicforu poštu.

ťýpočetní tecfrnik.g je na pracovištích sfuže6 foifrovry pro užipate[e
rozmístěna taf,1o : 5 uživatefs\ýcfr stanic, z nicfr 3 jsou připojen1
{Internetu, 2 _ oht.LI7\rE' fottafog1 + fottatog $1(]Í

cPočítač s oN-LIt\ltE fottafogem programu f'A^[ius.



Ťurnovsfui fuifrovna pracuje v moďu[árnírn automatizovaném
fuifrovnicfum sJstému LAhtius, Ťen oísafruje všechn1 moďuf1 :
fottafogizace, oI\t-LItÝ|E Éptafog, ujpůjční s1stén, perioďifot, sdíferui
fottafogizace _ISwKr,, ďispečin{Internetu a ýněnné fonď1, cPracuje se
na zaveďení něft1eýcfr cfuíějícícfr moďu[ů : rmizefonďu, fuí.ťS,
folzervace a profongacefonďu přes Internet, t,fiifr'teď ďo čtenářs?gfto
fonta, Je teď1 opravďu co zkpšovat!!ll

Qersonáfní oísazení ŘnifrorlnJ a organizační struÉ'tura Ř 31.12'2002

(Počet zaměstnanců vef1zicQýcli osoíách - 7
{Pracoaníftna cfuifní stuž6ě - 1 (fistopad prosinec 2002)
cPřepočtenj počet zaměstnanců - 6 pfnj ú,lazeŘ-

1 0,5 úvazfut uft[ízečfut + 0,5 úpazÉJt
fuifrcanice

(Protože v fuiliovně,4. %.arfot pracují samé žen1, r'letice nám cfi16í pracoaníF-
na ďro6né opra.ry a úďrž6u jeďna{v futřeďní fotifrovně, ate taÉg na poíočfuicfr.
Státe je tento pro6úóm řešen ruznouformou íezpfatné rrjpomoci či ďofrodami o
proaeďení próce,

fuÍ.ěsts ftg Řgihovna ruá stře[ně v e f{ou počítačoaou síť ( 1 5 počítačů), což
u1žaďuje úďrž6u afespoň 6 froďin tjďně, Zatím pror',izorně řešeno taÉ!
6ezpfatnou v1lpomocí či egerně s firmami na servis počítačů.

I(ažďoročnějsou uzaoínim1 ďofroď1 o pracovní činnosti na po1očfuicfr
rDoúinfy, fuí.ašotl a n4.afj fulfrozec.
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organizačhí sc fréma pracoaníÉ,ů Ř.nifrovn)

Uklízečka
Vodhrínělová Alena

, 0'5 úvazku

Kultumi pracovnice
metodička

Kordová Eva

Ztístupkyně ředitelky
Havlová Eva

Dětské oddělení
Hůlková Eva

oddělení ochrany
knihovních fondů

Vodhánělová Alena
0'5 úvazku

Vedoucí oddělení
pro dospělé
Havlová Eva

oddě1ení pro
dospělé

Cermanová BlaŽena

Správce sítě

Civilní pracovník
Zadraži| Pave|

(xr.xr)

uorzDar

0

l 1



O op tňaa ání Řrui fr'nníc fr..fondů

Cet{,oý počet foifrovních jeďnote{_ 79.785
?řírůste{tuoří 7.158 sa., úfutefr j8 sv,

ýe srorlnání s roŘgm 2001 61[ zaznarnenián určit1 poffes. Íen je
rrjlsteďRgm cí[ené reďuŘge náfuqu tzrl, seriifové titeratury' Qři [opfňování
Égifravnífrofonďu je 6nino v úpafru něÉg[i{frteďise{: v pnní řaďě je to
folatita pfttušnéfro tituha Ítnanční frfeíisfol a v neposfeďní řaďě čtenářsfuí
popafuRg.Qro unirlerzáfní fulifrwnífon[ fu$ nafutpován1nové titufu ďo
příruční Řpifrovn1.

Q raf Égi fr ouní fr o fon ďu 2 00 2

Stav knihovního fondu
k 31.12.2002

!2
1,37o/o El 3

35,470/o

1
63,16%

ostatní dokumenty

t2



Ťa 6 u tŘ,g p ří růs t ftý fui fioa n í fto fo n ďu

Naučná

,I(rdsnó

ostatní ďofumenty

428

602

90

1.091

50.395

28.299

Stap Ř'nifror,ní|ioÍonďu cefÉ'em 79 785 É..i,

aeioďiŘq

,ljšefinanční ďotace na náfuq peioďi{fuk na sropnatefné úropni
s rofo:m 2001 i Ř{1ž za stejtj počet ďocfiázejícícfr e4empúiřů perioďi$sme
museft zao[atit oíce.

Statistic Řé uŘ.qzate fe s fuže 6

,ť zóft{aďníc[t ufouateftcfr je pltrŤrj trenď upQnu[jcfr [et. tltepatrně
vzrostQ počt1vypůjče{v ďěts?gm oďď, p oďď. pro ďospěfr fufnaopa{
zaznamenán pofi[es, Ř1erj spatřuji r: tom, že foiÍiovna fufa oď 25. čer,lna
ďo 15. září uzapřena z ďůaoďu refunstruÉge e[eÉ1r' rozaoďů a p$n.
rytápění' Zastapif se nárůst registroaanjcft čtenářů, častečně po{ksf
počet návštěoníft!. aomníaóm se, že tento po{bs opět způso6i[o uzaaření
dnifrorn1.
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Srovnání počtu

čtenáři návŠtěvníci

čtenářů a návštěvníků 2000 - 2002

čtenáři náv.štěvníci čtenáři náGtěvníci

rok 2000 rok 2001 rok2002-

k q9L2002 61[ ovffuněn uzaařením futifrovn1 na 2,5 měsíce.

Grď,jpůjč,Lp ktecli 2000 - 2002
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- (R9L2002 61[ otlfivněn uzallřením Řgifrovn1 na 2,5 měsíce' ť přepočtu
za t)to měsíce 61 činifnárust vjp$teŘ" v průměru 20,8o/o to.ie
cca 24'800 r.,jpůjčefu
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n4. ezifoi frovní ujpůj ční s fuž 6 a (,YÍťs )

E 1 | PoŽadováno kni|rovnou A. Marka
r 2 | Vyr.zeno ostatními knihovnami
n 3 | Poádavly ostatních knihoven
n 4 | K|adrĚ vyř'tzeno knihovnou A. Marka

K u fturn ě rIí c fr wnó čitlno s t

I(ufturní a vzďěúiaací aÉpe jsou neďífnou součastí činnosti turnwsfui

foúfrorlny. Íafuafu fotžďoročně se turnoosftg fotifrovna zaměřifana
cehrepuífifulvé a{ge'

Y cBřezen měsíc fotihy a Internetu
Y (teme rlšichni
Y Noc s Anďersenem
) Snfgta o nejfrezil fotifru rofut
Y gÍ.ahtjeme s počítačem - (zďe máme aísofutnífro útěze, Rleý fuf

oďměněn na aetetrfru Svět foifu v <Praze)
) Sfarmost a6eceď1 a čtení
Y I(nifrovnicÉg dífu v ránci ŠrámÉ"otry So6otf7 a ličína _ města

pofr,á,ďfry
Y Íjďm foiftoven a řaďa ďašícfr regionófnícfr afi1iait

15



ť nimci1([u6u ďěts(ýcfr Řgifroaen ČKse usfultečnif 2' roční{prýeÉ.tu,,1(ďe
funčí svět,, motto ,, Ttfeďánípocitu 6ezpečí - fuifra ďžungtí.' Ťento projeŘj fuf
pro nas ae[ice úspěšý, zísfotti jsme ďlla Rtrltíře řáďu Řgisného sforla, pasotlání
prohěfrfo na ?ražsŘgm frraďě.

ť ďětsípm oďďěfení poÉgačýí traďiční Égafitní pořaďy pro ďěti. Iniciátorfolu,
afe i protagonistfolu řaď1 a(pí je paní Epa Kor[oaá.

u RézRs' z aŘce,,$[oc s lnďersenem,,
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,|/ roce 2002 se ltsfuttečnifa v tunwsÉg fotifrorlně 344 futfturnícfr aÉgí
,/ nimci roďinné pře&fukí ýcfro"y Ée čtenářství mají aetÉgu o6[i6u prar',i"ďefná
setfuivání s mateřs(ýn centrem !{áruč' ť rámci pracouní terapie mají ae[Qý
vjznam pravilefná setftgvání s oS FoK,US'

ť rámci froďin ýcfroa1 f,g čtenářstaí a 6eseď se spisovatefi a itustrátory pro
ďěti jmenujme afespoň t1nejzďařikjší : aofráďQy z trufrfrčf1mafované _ c1É,!us
pořa[ů o tvor6ě pofráďfuiřfu wa* 1(u6átwé. Earewj ro{_ c1Ř,!us pořaďů naď
ŘgížÉgu Eožen1 Šin{gaé a ihrtrátorQy flfery lanoušÉ.otlé. C1{hts pořaďů pro
pruní roční{_ cPavouče{cPija a jefro fomaráďi'

,/ ďětsŘgm oďďěfení se tafg fonají autogramiiď1 a É-řt1 RgížeÉ" Jmenujme
afespoň něÉ.1eré : hlana I{utařová _ 3 j portrétů osoíností llfcD, Ipona Eřezinollá
s Ég,ifrou ffot&! na voďítfut o růzýcfr ďruzícfr závisfostí' foí.arie 1(u6átwá {řt1
něŘgtiftg Éjifr, ?ofráďf1pro zvíňitfot, Sn1poď {to6ouÉgm, cPofiáďft1poštoas\ýcfr'
panáčfu atď.. aagímirlefbe zďařitj'tni aÉqemi fu[ipřeďruiš\y pro starší žóQy
s tématem ,,(Příroďa t., ČesÉém ráji,, s ft!,fcDr fuÍ.rfu!čŘgm.

Foto z přeďnášfy s tématem ,Qříroďa v
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I(nevšeďním aÉgín se jistě zařaďita Sfavnost a6eceď1 a čtení pro první roční{
ZŠ a a{ge Afróój prázďniry - ryhtá'šení ujsfeďf,jt všecfr soutěží a aft1iait Ř'ofem
É&ížefu

Z aÉgí pro ďospěfé čtenáře jmenýme akspoň cyÉ,[us [itenirnícfr llečeru
mkďjcfr autoni, cestopisné přeďnášfy, 6eseď1 o ztraví a zďravé ujživě, poetic?g
fiterárnívečery, frřest fuifu rDaň z fuve s autorem JiřímcDientsiirem, frraď
ťaffrtejn _ tlěčná inspirace _ fomponwanjl pořaď stoaa a fru[fu s f1taristou
Štepanern qgfunn, c1É,!u prariíetnjcfr měsíčních pořaďů pro penzion1 v ránci
pracovní terapie, %.arie W6átová - titerámí pořaď frosmďesáťj,rn narozeninórn
autorQy.

ť prostorácfr foifrovry se folnají i fulruoní rrystav1 a přeďstavují zďe svou
proďufu:ina{kďate[sni,4.[6atros, Jqffiufet a ďaBí 8ři turnovsŘ! foifr.ovně půso6í
fit enirně ďramatic Qý Ř1ouž e {pro ďěti a s tuďent1,ŤU fi$to,lsKÝ
GMlrÁŤzt1", tle É,1erém ďěti samostatně připravujíněR7eré pofiáďfy pro
poďaečery s poftáďforu, ?oďporuje se tvůrčí psaní, zájem o fiteraturu a ifustraci.
I(roužeÉ.ryďává ta?g časopis a oď září 2002 půsohípři fuoužÉjt ta?7 ýtvaná
ďíka.

%. e t o ďic É' ó p omo c Řni fr.ovnám

,? roce 2002 jsme půjčoaafrrrjměnné soufiory pouze thn foihounám, É,1eré o
ně požáía$' ť průděfru rofut jsme usihvafi o zísfulní regioruúkícfrfun?"cí pro
naši foihortnu. ,/ ďu6nu jsem se zúčastnifa semináře tl Erně věnollanému této
pro1fematice, (Došto R*jeďnóní s I(rajsforu foifrortnou v f,iherci s pozrlóním ďo
,Íurnwa, ťěc se projeďnórlafa na foÍ.ěú Íurnotl za účasti místostarostf1t cPfrcDr,
fo!.aierooé, ueďoucífro o[6oru šfuktví, futftury - pant Erože, pana řeďitefe 1(1{
Li6erec, paní S foryorlé - peďoucí oďď. sfuže6 a reg. funÉqí a řeďiteffy fuÍ.ě1{,4..
Mlarfot|ťurnop' ,í/še uypaďafo ta{že naše fuihorna 6uďe těmitofunŘqerui
pověřena.

,/ říjnupřicfrází oznámení o nutnosti registrace všecfr, te[1 i těch mafjcfr
futifr'oaen ďo registrufuÍKČK o6cín p našem 6ýafrnmetoďxŘlm oirloďu 61[a
pos\ytnuta pomoc pň eviíenci na %.KČR" cB1fy qrpracovón1 a oso6ně [oručen1
vzory foihovníÍfr řáďů. Starostům o6cí v fuÍ.írwé poď,4ozáfutvem, I{[oŘpčí,
LoučÉ,pcfr, fuí'o[řišicích, ť)'Lři, ťšeni, R,gfulusícfr, ofešnici, cPřEeřícfr'
ofirazenicícfr, afe i na FÚ&tjně a v tenišoabícfr, t{,n",6é sÉ,ére, I(1ové jsetn
posf1tk oso6ní fonzuftace tjfotjící se nutnosti zamiíavání fulifropenna fuí'K
(R'a na6íík jim spofuprtici v o1fasti regionu,

l 8



,/ zá,lěru rofut po mnofra urgencícfr přicfr,izí v e-maifoaé poště ďopis, $e je
opět poaěřenou fulifrovnou pro vjfoln regionófnícfrfunŘqí ustanovena n4.ěstsfuj
folifrovn1 Senifi, tÝ.etlzďóváme se, [aBí jeďnání poŘ7ačují a cfrci věřit a nějaÉq
scfrůďné řešení. ttl.ejsme jeďinou folihovnou , Ř1erá usifuje o ujŘpn regionátních

fu"Rcí poďo6ně je na tom i fuÍ.ěstsfui foifroana p |ifemnici,

!,[op é normath;ní ďo Řument)

ť prů6ěÍiu měsíce fistopaďu 67[ zpracován nouj 1(!ÝIÍ{ow,rÍ R,AO
futěstsŘg folifroary Antonína fuLarfot v |ťurnouě, É,1erj napfňuje poďtnín\y
futifrovního záfona č, 257/2001 56. o futifrovruicft a prooozoaání ueřejnýcfr
fotifrovnbQýcft a informačnícfi' stuže6. Zároveň s ním vstoupifa p[atnost novj
CeníLs [uže6 a pop ktÉ,p' tll.ejýznamnější změnou fu fo zýšení registračnítfr
popfat?jt pro všecfrnY užiýate[e, zýšení sanŘlnícfr popktfrý a popfatfut za
poštovné při fuÍťS.

tlta zá{fuďě tohoto ďofulmentu jsme ofiďržefr osvěfrení o zápisu ďo
epiíence futifrollen v registru na %.KČKpoď epií.č. 2761/2002. ďífy tomuto
ospěďčení může turnovsÉ,g foifrovna žáďat o grant)' prováďět revizi
foifrovnífrofoníu 14za 5 [et, žóďat o fuÍťS jiné fotifrovny.

+ 2 přítofu osaěďčení o zápisu ďo eaiíence folifr.ovm
Knifropní řáď tvÍěKA. fuÍarfot a (ení{s [uže 6.

cProjeŘ'tl

tÝ-a zá{kďě zísfotného osrlěďčení tliz nortnativní ďofutnent1 jsem
,l záuěru rofut u\pracovafa grantouj projeÉ1v ráÍnci,llsK,zajištění
rovnoprávnéfro přístupu o6čanů {informačním zďrojům i v ofu.ajovýcfr částec|i
města Ťurnova,, _ fonfrgétně po6, a ť,U IL Cítem projeŘ1u je :

a) zfola[itnění s[ttže6 v o\fasti folifravnictví a v přístupu {informacím
6) zřízení interneto,vé fro centra na po 6očce ťurnov I I.
c) rozšíření počítačové granotnosti i p ofu.ajové části Íurnolla II,

Q posf1tování informačních sfuže6 v oífasti cefožitlotnífro pzďěfáaání

ť současné ďo6ě očefulváme rozfroďnutí z gYÍKČ&
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trinanční prollozní a ?ersonátnípoďmínŘJ pro činnost

I{ospoďaření folifrovry futo závisft na uaotňcuánífinnnčnícfr prostřeďÉl, po
jeďnot[iýcfr měsícícfr. Samozřejmě, že i čerpání prostřeďftfi fuh vehni oíezřetné
aaětšífinanční částf1 61$ uvo[ňován1až v závěru roful,

!{eďostateÉ-fitančníc fr prostřeďfut zptiso 6i[ že něf,1eré požaďované návrfr1
na úpravy a opralry 6u-ďory a interiáru nemofrf1 frjt reafizováry. (Ýnější
opra,va o6jef1u c?. 517 + rnitřní izoface, řešení foryaciQ s{kďoujcfr prostor
montóží folfejrticurjch regáfů, ocfrrana fuifroanícfr fonďti přeď Étráďežemi),

,/ záaěru rofut jsme žáďa[i qgďu fuÍěsta Íurnwa o čerpání z rezervnífro
fonďu organizace ďo ujše 200.000,-,IG. qh tře6a ufrraďit pfatíy
rPřeďpfatnéfro na r. 2003 _ přeďpfatné novin a časopisů, pťat6a Internetu na
ro{2003, zábfra na pryn, pojištění inteňéru

Scfra,iferyý rozpočet a frospoďaření

cPožaďave{na rozpočet 2002 _ příspěve{na činnost . 2.262.900,- Kč
Scfu,áteý rozpočet _ příspěve{na činnost . '. 2.150,000,- IG.
Z tofro částfot 100'000,- 1(č je určena z rozqločtu města jaŘ.g prů6ěžná na
pronájem 6uďov.

ť průáěfru rofut ďoš[o {rozpočtoujrn změnám :
příspěve{Éptturní fumise ftÍěsta |ťurnotla na fuút' a{1ivit1 .. . 16.380 ,- IG
(první rozpočtwá změna ďu6en _ 8.190 ,- W, ďrufui rozpočtotló změna
prosinec 8'190,-Kč)
ařbpěae{na činnost po úpravácfr . ,.. 2.166.380,-,IG

Linit frru&jcfr mezď činif .'.'.,. 957.000,- Kč.
S(ptečné čerpání ... . .... 963,516,- Kč _ bto ďop[něno zfon[u oďměn
't'imit pracovních úaazfut : 7
Limit na o6čerst1)ení a ďary : 12.000,- 1{č
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o 6 fast o s o 6níc fr náŘfaďů

S pfatností oď 1. 3, 2002 fuk Í,fařízenímvúi'fl č, 66/2002 ze ďne 11, 2,
2002 naujšma stupnice pfatoujcfr tarifi, ťoto narrjšení se nepromítb [o
schaáfenéfro rozpočtu mzďoýcfr ná{kďů na ro{2002. ?roto z6ýající mzďové
náfrk@ fuQ uypkcen1 ae ujši 6.516,- 1(č z prostřeďfulfonďu oďměn,

ť!s[e[eŘ' frospoďaření

Qři sestavování rozpisu rozpočtu na ro{2002 61[ respeft6ován zá{kďní
princxp hospoďařmí fuÍěffi. %. ja?g příspěv{aué organizace' R."ozpočet 61t
sestaven jafol a)rol}nt.n), tzn, .Í|ýory se rovnají náÉ.[aďum,
9{áLk4 na frfarlní ťtnnost É.31, 12' 2002 [osáÍi$ ,.'. 2,453,750,- IG
ztofroje{rytopříspěvfu|n... ' . '  . . ' . , .2.166.380,.Kč.
Čtentni na4kúi oďpovíúi pratliífům frospoďaření pro příspěvforué organizace,

ťjnos1 čini$ cetÉgn .. 2.426.090,- Kč
(včetně příspěv Řg oď zřizovatefe).
Z tofro pfastnílrjnos1 259.710,- Kč
s e z ap ý ením re z enmí fr o foníu'

fuzďítrueziná{kďy arrjnosy %ěI(fl' flÍ' přeďstavýe ztrátuna frfavní činnosti
ve ujši 27,660,- IG
způsodmou tliz rrjše'
9,{utotrj frospo[óřsQý ujsteďeLfuÍěKA. fuÍ.arÉp' je tvořen ztnitou z frfattní
činnostive,jši..' 27.660,-Kč
a zisŘgm z hospotářsÉg činnosti ve,jši. ... 27.660,- Kč
Zatím nemáme napfněn fonď reproďuÉge inpestičnífio majetÉjt, protože
nev fastníme žóďtrj inaestiční maj etefu

aříto@ : ýjQgz zis?g a ztrát) org, sfožeÉ.státu a územ, saÍnospr. ceff,! a
přbpěvÉ,gýcfr org. sestaaeý L31. 12' 2002

fulzvafra org. sfože{státu a územnícfr samosprávnícfr ce[fut a
přbpfufrqrrjcfr org. sestaaená p.31. 12. 2002.
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QoďěŘ.oaání

Zátlěrem fucfr clitěk poďěforuat přeďevším %.ěstsŘg raďě turnoll, za jejicfi
zájem o foúhovnu, fuerj je poďepřen fonfuétnípomocí (reafizace refonstrufo:e
topení a efeÉgroirutaface), cDó[e ďěfuqfi pracor,,nífu\m 1/ÍO Ťurnoa, jmenoaitě paní
QfrcDr. t{aně %.aieropé - místostarostce fuí.ěsta Ťurnoua, za tlefmi ďo6rou
spofupráci, panu Erožorli _ lteďoucímu oď6oru šÉglfstaí a fu,ftury, paní Staňfolaé
_ rleďoucífinančnílio oď6oru, afe i [aším pracor',níÉ$m (např, panu'4' Černému
za pomoc při stěfrování po6očf7 aafiněřice a při rozaozu vzororrjcfr fuifrovníctt
řáďů, panu 1{oaorfolai, aeď. o[6oru sprárlnífro a řa[ě ďakícfr).
aók tlšem spofupracujícím futftuním institucím, rol'lněž i reďaÉgi 1{oŤu za
zr.,eřejňování všecfr aft'rí,, fueré turnoasÉ.g fuifroana pořáúi, rovněž ta{i coenífut
cPojizeří..

Za práce spojené s refonutrukí eteÉ'1roinstaface a p[yoaéfro v1tópění cfrct
poďěforuat ašem zúčastněnýrufirmám, i staveŽnímu ďozoru, panuing, SucÍiému.

cDanuše A[twá
fuďitetfug%'ěKA. fo|arfot
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Ministerstvo kulturY
MiIady Horákové 139
160 41 PRAHA 6
schvá|eno ČsÚ pÍo Ministerstvo ku|tury ČV 1o9/o2 ze dne 1'11.2oo1
v rámci PÍogramu statistických zjištbvánl na rok 2002
zpravodajská jednotka odeš|e v'ýkaz do 2í. 1. 2003
ochÍana individuá|ních datje zaručena zákonem ě. 89/95 sb..
ve znění pozdéjších předpisů. Udaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva
kultury, za ochranu individuá|nÍch dat zodpovÍdá MK.

KULT (MK) V 12 - 01

O KNIHO ZAROK2OO2

: '\ ) l) lni sc sIourč odpovidajicí 7tiŽoťítcI ncbo zíklndntel- '  znkroLtŽl i l| ic sc odpofiJíj ic i prá\Ií foÍnla zpríYodajskéjťdnolky. ncsulrrJr izovat!., lYPlní lPos

zpravodajská jednotka

l'lěstskí knihovna Antonína },larka Turnov

Kraj Liberechý
okrcs Ssnilv
-{dresa

Jeronýnrcva 517, 511 0I Turnov

\'\ýrv.[lK-turnov.cz

ROCN
|. KN|HoVNí FoND

Č.ř. CclkeDr
I I

stav knihovního íondu ce|kem k 3 |. l2. min. roku 0 l0 l / ó . b b 5

Knihovní iednolky ceIkenl k J|. l:. s ledov. roku 0t02 t 9 .  t a 5
aučná lil €ratUía 0103 2A  -  299

krásná lheÍaturr 0 t04 50 - 395
osl iU)í doIutnenty 0 t0-s -  0 91

rukopisy 0 t06
nrikrografi cké dokumenly 0107
l.3nografi cké dokUnrenty 0 t08
l iŠlěné hudebni l ly 0109
íud iovizU ální doku nlenty
(zvukovó, obÍazové, audioYizuáIní) 0 l  l 0 3 Z U

gÍafické dokunlenty 0
elektro'lické dokUnrenty 0 t !
j;né 0 I 3 5 7 1

Počet exenrp!ářt1 docházejících peÍiodik 0 8 8
Počet běŽných nretrů všech polic |ra u5kladl]ěni
knihovDíclr iedlrolek r) 0 u.5
Počet k l r ihovnÍchjednolek ve voInťnl výbčru 0 t  l 6 45 . 100

PÍÍ|ůslky
knilrovních

\'e svazcích 0 t  t 7 - l ' . I ) Ó

v běŽných Dletrcch polic ]' 0 l  l 8
Ubyrky 0 9 í . l

v bčŽných nlctrech Do|ic 
]) 0 t20

Pře\,od knihovlriho lbndu zjiné knihovny
při oÍganizačni znlč|)č 0 l 2  t

Převod k|rihov[ího fondu doji|ré knihovl ly př i
oígan.zační zněně 0127

Konh'olní souěct 0 t :9

l .
oslatl]í doku enty 0306 á  ? n R

't|kopisy 0307
nikÍogrífi cké dokuDelrty 0308
(íÍlosrafi cké dokuDrťnty 0309
ištčné hudebni']y 03to
n|diovizuáhrí dokuncDty
:zvtlko!é. obÍízové. :lUdiovizUíh]í)

03t  I 4.  308
}t|ické dokÚnlenty 0-r l2
'cklronické dokunrcIty 03t3
'né 03 t4

výDůičky Deíiodik z ř. 030| 0 3 t 5
KoDlÍo||lí součct (ř.030l - 03l5) 0-329 208 -  502
IV

c.ř' Cclkcnl

il I
RegistroYlrn i  čtcDář i  k 3 | .  I2. 0l0l 2.045
z toho členář ido |5 let 0202 641
Návštěvnici v kniho!ně ceIkenl 0:0-1 r4  .826
Kont|.oIní součci 0229 ) .7 .5r2
l . vYP

Celkem

:;t.a

> 6

ž >

.Ň

Počct poŽndí!k l i 0101 46
počet kladnč vyřizcných poŽadaYkii 040: 46

poče( poŽadn\'ků vyřízcltých Yj?iijčkou
cÍi9i lr i i tLl (či n1ikrotjši atd.).I 0403
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