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úvoďní sfaao

fuÍ-ěstsfui fulifr.ovna Antonína fuÍa,fo v Ťtlrnwě
je rcjďostupnějším rleřejrjm zařízenítn d n*ši čtetlóři
jsou nejpočetnější zójmoaou sfuryinou ve městě'
Čun;.rs 45 zapm j sme n ďo fuiz ati u"[ržet naozďory
ceQwé orbntaci spofečnosti na nateriáfuí froďnot1 i
navz[ory rc vžď1 přízniujn finanhúnl ďotacín,
(fuórlě proto se stófe nažíme pro naše uživatefe bjt
fulfturní a tlzďěúivací a[ternntivoq afe i místem, fo[e

je možné trávit oottrj čas. Břestože n4 tonto po[i čefímc o6roasF!
fomfolrenci a naše stužfu nifofo z našcfr čteruiřů rumusí ttžívat pwinně,
navštěvuje nás saih větší počet fríí a zryšuje se u1užívóní našefro
fu,ifr,avnífrofonďu, Zpozice řeďiteffy musím fomstatovat, že upfyub
o6ďo6í futo poměmě rui,ročné - rozšíření efonomicŘg činnosti fulifrom1 6ez
ďpouměsíční přítotnnosti účetní, značná a ď(oufro[o6á, netnocnost
pracwnir, Ťo pše frkďto pocfropitekě větší fuírofy na person,óť Fgifrovn1
nejenv pracwní, afe iv oso6nírwině. fuÍ-nofri se rui.mpoďaftfo, afe mámc i
[o su"[ runap fnětu am6in.

II. Zfroďnocení frfavní činnosti roful 2004

?nnín spkětťjn úÉpten roful zool 61[o zaaeďení
praviíe fné fro p,ůjčwóní Éjlifr pompcí počíučcaé tecfrttif,1t
a foúfrovnífro automntizwarcfro s1tému na pofiočce
|ťutnov II, c$Q zďe zprovozněn1ipřístup1 {ďata6ázím
f,pifr na frfuní 6uÍwě a tím se ještě více proaózafo

spojení mezi pohočforu a 6uÍwou v l eronjntaě utbí aaKín rlefbe
ďůtežiÚn fu,R7* 61fo zaveďení euiíence perio[ik" ďosuď zďe,ubk
nožruí presná fontrofa uypůjčenjcfr časopistL teště více jsme se oteuřeti
našin franďicapoaanjnn o6čanům a sptnifi jsne si úRpf z rofol zoos.
otevřením,,Centra. pro sfailozraÉg a neuiíomé, jsme taF.turnwsforu
Égifrounu při6 fížifi staníarďům Ewops Ég O nie.



ePratliÍeké oďpofeďní úterfy se sta$ již tralicí a je tře6a u1zďvifrnout
i spo[upráci se zastupitefstýem, zástupci zilzovatefe, fonfrgétně se sfečnou
I(ocourfonlou Oí4l ji* nají frnnďicapotsaní možnost rryřešit ruzrc
proíbry přímo na těcfrto setfuinícfr, mají možnost přbttlpu frinfornacínt

ý riimci cefožiaotnífro
vzďěfóvóttí 61[1r,, 6řeznu -
něsíci Ég.ib d internetu
p oňiíóry praviíe fné s o 6 otní
vjuLwé fulrz1 zaněřené nn
prócisQCainternetem.
t e tifolž j sou t1to folrz1 ve [ice
o6[í6ené, rozhoďýe se o jejicfr
rozšířettí a to na cefé 2 Úíry,
6řeznu roful 2005. Ťato aÉ7e
6ýanově poňiíánaina

pofločce |ťumorl II.

Qroje?j pro seniory rl penzionech a ďomopě ďůcfro[ců Pofroďa poď
n.ózvem J.Eliwě proti sttiří, rl so6ě zafrrnuje praviÍehó měsíční
setfulvónínaď foúfrou, 6'nď),přeďruišf1, půjčor.lání fr&ifr a zvufolujcfr
foaet, (Pro naše o6tížně se pofuflující čteruiře sfoužírozvóžfonó s[už6a,
ovšempouze omezeně lle spohEróci s terénnípečovate[sforu sfužhou

flÍ.ěstsfui foúfrolna Antonínn fuÍarÉg v |ťunově se zúčastnifa i
cefostá,ttt:ícfr a{gí pořáďanjcfr Spazem íEifrot.,níKi. a infomačnícfr
pracwníFfi (sKI?), A{Íirně jsne se zapoji[i ďo 2. ročníÉjl,|/efetrfru
íhsÉg Ég.ifi.1 v Lifierci pořáúóním spoust) ďoproaoďtrjcfr afr7ivit ve
spohtpróci s futuzeeln ČesŘpfro róje. ?eftý ú'pě,h měfpoetic\ý večer
"Aftéďa StrejčRg "cBihfufu pří6ě@", cý[us přeďn,iše{{ujstavě :
,frsícitetj p ří 6 ě h (Bi6 fe ",



Zapojifi jstne se jaQ.o jeďna z rttÁfa fuúfrwen
regionu i ďo programu ,,,tJ čerta s futifrou.
otetiením Čut,1u čerta s fuúfrou, Ťímjsme se
zaněřifinapropagaci ďětsfu fui@, ate i
samotnéfro čtení u ďěti pre&f,.ofnífro a šÉ7kífro
aěLu'

,461cfrom poďpořifr rozooj esteticf,gfro cítění íětí, začafi jsme
s praviíeftrjtni so1otními tuůrčíni ďítnnrni, É,1eré pofu.ačovaf1 i v ďaším
prufiěftu roÉp. Ť1 ďóvají ďostate?;fantazie ja{pro ďěti samotné, ta{i pro
jejicfr ďoprovoď ta("o pří{h$ zďe ulláďím ďrátfolaou a řez1tířsfuru ďí[nu,
[račí, čertovsfolu, anďěfsfulu a ďa&í.,. cDuě z ňcnto ďí[en fut1 zamžřen1i
na spofupnici se skflozrafýni a neviíomjni' Rprněž ďětem 61[a úina
možnost se sezruimit s profifematifolu těcfrto o6čanů a zóroveňformou
záfiarmou zfrotovit fuifru pro nertiďomé ďěti poď ruizvern,,I(nifra mfurlí _
ďěti ďětem", I toto i nrystím, že je [ůtežitá součást cefožiaotnífro
azďě[iaóní,

zďe přeďfi[iíán něp"o[ifrufu1ze{z činnosti při rrjtr,,arnjcfr ďítnócfr:
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ť neposfeďní řaďě musím ta?i jmenoaat fiterárně íramaticfý
ftgouže{Íurnoasfrý granáte{, ŘIeÚ ftgomě sué afastní \ofraté činnosti se
poďí[í i na pokiďfolujcfr. poďtlečerecfr, tvůrčícfr [ífnácfr, rryďár.,á časopis,
prtpraviti progrdln {30, ýočí zafožení REoužfut.

Zapojením naší foúfrot,ry ío projeŘ1u na poďporu ďětsQpno
čtenářství,,1(ďe fončí svět,, zísfutfa účastnice této soutěže - Ťerezie
aěďFpr',ó nejv1šší oíměnu - pasollání na rytířful fgásnéfro s[or,,a
v Zrcaďfopé Fgp [i pražs Rg fro K[ementina,

,To je na h,,oď jen pár rrjraznějšícfr u"ďáfostí f1eré foĚďo[enní
propoz turnovs Ř! fulifrovn1 proaá,zejí,

III' ao6očf1

q9L2004 fuf přetomorrjm ro?7m pofud se tjče rs1fiauenosti po6oče{
počítačovou tecfrniforu a připojením frinternetu, I(oncem rofut 2003 fuk
nafulupena tecfrnifut na po\očfut Íurnoll II a začátfrgm tofroto roful zďe
začafa městs Ř,p fuúfrovna půjčovat pomocí automatizovanéfro {nifiovnífro
s1stému LAhtius, Ílra této pofiočce 61[a zařízena tafr! jeďna internetová
stanice s 79,,monitorem a faserotlou tisfut'rnou, Je tu možné taÉg vUfrbíat
rlšecfrn1 informace tjípjící se fuúfroanífrofonďu fuÍ-ěstsfr! fulifroan1
Antonína fo,llrfut, ate i jiýcfr fuifroven. ťjpůjční proces na pofiočce 61[
pfně automatizovón, urycfrfik a zpřesnifa se práce foúhovnic při evi'ďenci
fuifr a funcem rofut i perioďift
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oď f,yětna nastoupifa na pofločful {Dof,ónfy pattí Z'ďeňÉg, %ejďrwá
z tůrlotu únrtí shúvajítí Égifrmnice, tato změna přinesfa taÉg zbpšení
Ú'f,tQi tu této po6očce, protože paní %.,ejďrwó žije v ďarc bfolfrtě, zná
zďejší o6ylauk, ďcveďe jimporaďit, ab i zQbtit fu,ib d casopis1poďtc
jejbfr potře6,

Jeďinjm proflfénen, Lt,Ú j' na poňočce cDot,ón{y nutno řešit, je stav
střecfr1 a ofory,ů. Co ttás trúpí? zatéfulní ďo mísunsti - Épifrovry.
z tofr.oto ďůvoďu tufuk po6očF,g ještě qmutCIváru, čefu! se ruI tuto
oltttvu

Ťafrn vypaúí, strop a zeďpo
Lažďénrlětším ďešti

Situce na ostatnícfr pofiočf,lcfr - to je v fuÍašavě, nn foÍ.afém Rpfrozci
a na fišince se oproti hňsfrlmu roftjt, v poďstatě nezněni[a 9fu fuÍabm
figfrozci jsme pořóďati 6ěfrBn roftg setfufvání o6čanů se zasaryiufem
města, fruíeflní i Fjltnnní pořa$, I(pifrawice na ýt.afóm Qghozci, paní
I{orofetr1čwá,lispěšl,ěaísofvwakpočítač*jEg,,EaCf, ,dÍroto
oďrofut 2005 6uíe napofločce {ďispozicipočiuč.



fu, Skžfu {nihovn1

,/ o1tasti informací o frnifrotně a jejím Rgúfr.ovnímfonďu ďošfo

frujznamnému posunu tryřeď, E1$ u1tvořen1 nwé www strónf,y, Rleré
fut1 frkďnt froďnocen1 i oďfiornou veřejností v Řgifr.ovnirŘgn časopise
čtó*er. $fa těcfrto strá.nfuicfr již nnjí čtenáři možnost profrťuetfoní
fuúfrovn1 pomocí on-fine futtafogu tlčetně možnosti rezervace, profr[ížení
svéfio čienóřsi?fr.o R"onta arryfr[e[tóvóní fu,ifr ja{v fulifrovněn, fuÍ.arfut,
ta{i a ostatnícfr Ejúfrovtlócfr. aaKím počinem fu b pořízení uýěsní
ta1ufe u ďomopa múideže, 81eró se suk taÉg pehni ďůbžitou součástí
v ofifasti informací pro veřejnost.

Sfuž1oupro ueřejnost tj?gjí,í ', ce[ožipotnífro azďěúóv,íní fuf
v něsíci 6řeznu prvně rl1zÉglušen futz vjpočetní tecfrni\y pro seninry,
Řt',j* j',,, natláza[i na pomžrně úspěšné futz1 z minufjcfr [et. Z[c se
potwďifo, že i mezi frípe narozetjni o6čan1je zájern o toto pz[ěfaaání,

I(urz 6uíene určitě opafonat i rl roce 2005. !,{ejstaršín účastníÉgm bt
s1't2Ú ďůcfroďce z penzionu,

cDakí část shlže6 fuifroun1A. fuIarÉg je zaměřenanapůjčoaání
zvufuvjcfr ďofulmentů pro sfailozraŘ! a neviíomé, ,/ tomto srněru jsme

uťmi[i tafu pofuoft naÉ"oupih se 73 zr,tuforujcfr ďofulmentů, což ýazně
rozšířifo na6í[Ég rl [ané o6fasti,

Nta zfula[itnění sfuže6 rl ofifasti foúfiotmicwí a pťutupu
frinformacín v naší Fpifrwně fu$ Égncen rofut zaforupen1 4 norlé
počítače - fuf poďón grant přecfroďu na nor,r1 automatizovaý-{nifiovnicQý 

Estém Ckv,ius. Íen již umožňuje připojení Ég ošen
regionáfnín, ab i cefosuětorrj,rn ďata6á,zíÍn fo,ifr, rovněž i ostatnín
informacím' cDomnír.lám se, že tento fuoL,uíe aetice ujznarnnjrnpočinem
v- o 6 fasti přístupu {infornncím. S tóvající p o čítače, fu eré fu $ nafrrazen1,
6u"ďou použit1 na pofločŘ,gcfr,



laŘ,o již traďičně řaďu fet provozujeme ďoruišforaou shĚ6u pro
inoíifní o6čan) a pro seniary v penzionecfr. a aornově ďůcfro[ců Qofroďa,
Zďe nómvefice cfr16írlozilfo, používánírn frteréfro fu ďošto fg zrycfr,tení,
zfolafitnění popřípaďě rozšíření této stužfu.

ť. a op frioaání foníu f;gifrovn1

,/ roce 2004 jsme ďopkiti ďo fulifrawífrofonďu 2 023 fulifrovnícfr
jeďnoteF" Cet{.ouj počet fulifrr., našemfoníu se uša{o něco snížif, protože
po revizi fulifrovnífrofoníu ďošfo {oďepsóní ztnit, zastarab a
op o tře 6 oa 4né fit eratury.

{Pro přefrfeďnost uváďín graf prurůst{ů a úfutQfi v fetecfr 2003 a 2004

(Prínist 4t a úfutfy Rpifrornífro fonďu rl fetecfr
2003 a 2004
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tématicQg sfožení ročnífro přírůstfut oďráží zujšenou poptáaful po
Frásné fiteratuře, přesto se naíáfe uďržopať stanďarď zásofiování fuafitní
nnučné fiteratury zvfaště pro stuíenU'Kp R"onci ftpbnítářnífro ro(jt fut
r.,16rón a ďopfněnfonď [iteratury ÚŘplrct se tecfrnift1 a počítačů, futa ro{
2005 pfanujeme nófuryy nor',jcfr tevnjcfr fuifr pornocí internetu.

ÝL I{ufturně rrjcfror.,ná činnost

ful.eďífnou součástí naší na6íďQy sfuže6 pro veřejnost jsou futfturní a
rlzďě úiaací pořa"[1,,Í/ roce 2004 se jic fr us fultečnifo 5 4 r. o 6 kst futfturně
ujcfrovné činnosti se v naší fuúfrovně zaměřifa přeďnším na mnfé čtenáře,
afe proíěfrfo i něfufi{a{gí ryfoženě specific\ýcfr, F,1eré se K","oÚ v nopě
zrefu)?,struo,vdném ďomu ,,!{a S6oře-. ].Éjhlně jsme se zapojifi i ďo
ceforepuífiŘglujcfr anípt a soutěží. zďe fuk nejujznannější anŘgta,,o
nejfrezčí futifru rofut* a anfrgta,, %.oje foifra,. ťe spofupnici s p, fusferem
jsne připrartifi?ofuiď{ouj foltotoi a jiné frrát\y s ftgížŘ,gmi - pásmo
písniče(qro ďěti t,-3, ročníFrt zá{kďní šÉ.o$ ďoptněné s[avnostním
pasovóním pťuňnčkp na čtenóře fuifrovn1' ]aftp již traďičně jsmt
spo[upracouafi s panen JaniŘgm, í7erj pro nis opět pipravit q{ttu
cestopisrjcfr přeďnáše{, ďop fněý promítáním [inpozith,lů. Ť1to aÉge fu t1
froďnocen1 vefrni {kďně a to z ďůpoďu pěfuúfro prostřeďí sáffut Éjifiovn1
a přízemí, ŠÉpďa, že sófe?;ještě není v16aven, na foĚďou aÉgi je potřeha
přeruišet ve[Ř! množství žiítí a tecfrniQy, laÉg pitotní prqeŘj jsne
v1zf"oušefi něŘ1eré přeďtlášQy pana tanáfot přesunout i [o penzi
se taQ! setfolft s aetni {hítrj,rn ofrfasem. ť měsíci 6řeznu pro6ě,
v gaferii ,,$[a scfroďecfr. ujstava ifustrací ifustrátoru |k:1
fiřífro riak' Za vehni pěFg,ou a?pi poaažuji ta?! pořaď JaŘ-ro
6a6ičf1 - fiterární pořaď s ur.leďením noué fuifu portíďe{spi
frnotfičfu Rgifiovn1 fuÍ.arip 1(u6átové, Ř7erj proíěfrfv penzionu
u[ici. cPo cefj rofrzoo+ jsme poŘgačovafi v pořáďání vjtrlartrjcfr
se Řherj,rni nán ve[ice poruifrafa paní Kůďe[ot,,á.
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ýeftni z[ařiúi aÉge pro neviíomé a sfafiozraÉp profiěfrfa v červnu,
ftlerou jsme nazr.,afi

I|ÍěsLs(! Ég'ifwynaAntonína %.atfut v |ÍumotĚ pořáďó a49i

I ,,lt""i 22.6.2N4

aojďte s nótti nawjtet! Sraz úžastnífý v IlÍ.ěsLrfu futifroaně ve 14 froď,
Qíiten je |Dfasfulv statedapofiočfol fu,ifrfil,t) v rDoúánfuý:fr

ť přípa& nepříznivefw počasí se afoz oó\úóúí

|eďnnfo se o ujfet na a[asÉjn state?u fofe se neriíomí a sfaíozrací
z regionu, afe i z Ja1[onecfot mofrfi seznómit s eryonát1 pomocí frmatu'
1vtusím {kďně ofro[notit i rlstříurj přístup p. W,fi,ry - průao[ce na
aksfun.tě statŘg. AR'ce 67[a za{ončena na pofiočce v cDo[,infujcfr, fofe se
zúčastnění ďozpěďěfi něco ze zápisful tosefa aks?,p a osuďu zďejší
Rgifror.,n1.

cDakí upoutáafolu funanou v fuúfrovně A. foÍ.ar{a již navazýící na
wé traďire fufa arovázŘlaiďa ane6 poďej ruful saé fulifr'ovně, Íato o6ft6ená
aÉge se fonak btos již počntrté, ?řesto připomínóme, co je jejím sm1sfem.
Čtenáři, nóaštěrtníci a ostatní užipateté ftgifror,,n1 mofrou suůj vztafr Ég
fuifrovně ýáířit nnr,lázánín přísftónéfro proaózfut přímo v fuifrorně.
Zároaeň mofrou zanecfrat svůj vzfou, co se jim [í6í či ne[í6í na práci jejicfr
Fpifrovn1 ne6o oďpor',ěďět na otózFg futiÍioana je LÚž , , ., co mi scfrází v
naší fuúfrovně, ďůr.,oď1proč mít ráď wou fuúfroanu atd, poďfe nápaďů a
taft! s určitou mírou frgitičností I z těcfrto ,,azfouů,, o[ čteruiřů a
návštěvníful jsne zjišťova[i, co 61cfrom mofrfi zfepšit rl ofifasti s[uže6, afe i
naíízeýcfr futftunícfi a ryofečensQýcfr af;gí.

škpou
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,/ měsícifu,, EleÚ 61f věnwá.npřeďnšín žiíovs6g tématice jsmc
pořóďati frneďněŘp[i{afuípro žáQy zá{kďnícfr a střeďnícfr šÉ,"ot ,/ e
spohEráci s městem fuk us{gtetnnu rrjstava z materůíhi ŽiíousÉpfro
muzea,Žiíwsft! traíice a zu1fy. spojeni s cetjrn cýbnpreďn,ášefrru
toto téma. ?o{řtifi jsme taÉ! noaou foúfru pann Ec, Jafoúce ,,Žiíwsíg
partlótf1p čecfiácfr,,

Ťuto Ejúfru i s r.lěnot.láním oď autora si
můžete rrypůjčit r., naší foúfrovně

|Íéněř traíbí se už shívají ŘÍtl Eaa'F"
s dutoÍ) poezit, foifrpro ďěti a m[,ót[ež, Qaní
spisoaateffol I fona Gřezinová ďopfnik rufu štěvu
nasí fuifrcvn1 autogratttiáďou sťj c fr E&ifr ,
Qosfe[ní ďrla něsíce rofut se nes$ v ďucfru os[atl
3 0. rrýo či zahž ení Řgouž Éa turncv s fý
graruiteft ,/ gaferii,Tlta scfroďecfr,, afe i v s,ifful

fuúfrovn1, fuk uspořáúi.na trjstava na toto téma' Ťa [ofuesfouak pruřez
3}-[etou činností otzafožení EroužEg až po současnost.

ÝII, Statistifol

ť roce 2004 ďošro {nepatrnému pofrbsu čteniřů v oíftfení pro
ďospěfé čtenóře, afe stóvající čteruíři iý)půjati o 1 39j R&ifr, perioďi{a
ďofun,entůvíce. to wěďčí o zbpšeú starru ftpifrwnífrofonďu zejména
rl ofifasti naučne [iteratury. Liíé z |ťurnwa a oÉ"otí začínají fut.ifr,otnu ta{p
r1ružírlat ncj en nn půj čovfuí foifr , ate i frpřbtupu {informacín,
{setfuivání na fultturnícfr d,Lcxcfr, a ujstavá.cfr, o čemž suěďčí zrrjšenj
počet ruivštěvníf,! v roce 2004, ť ďospěfém oďďěfení ilnitn4á|fust
registrwaýcfr nivštěvníffi oproti tninubmu roful s+a fríí ť tomto ujčtu

0@ R4Ú. ř.. l

a l I t a t l l

ňoNuMENŤsIN

l t t r l t t
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r,ša{nej sou zapo čteni náaštěvníci používající veřejtj internet,
návštěvníci fulftunícfr a vzfr[ivacícfr afgí

Kporornání jeďnotfirrjcfi úíajů je zďe uruístěn násteďující graf,

t

Srorlnání ujpůjče{ a počtu čteruiřů oďďěfení pro ďospěfé
r, fetecfr 2003 a 2004

I

! zoaes
800001

60000

40000

20000

0
počet

fienaru

1121 9670
82004 70483 '11 ' t0 '10218

I(ufturně rrjcfrovná próce s [ětsfrýn čtenóřem fu[a a fetošním roce na
r.,ehni ďo6ré úrwni f1eni zajistik mínrj nárůst čtenářu ďo 15 [et,
Registrwa[i jsme o 9 čteruířů víc, což je při státe {bsajícín počtu ďětí
a nnšem regionu ďocefa ú"pě,fr.

ť ďětsfrgm oďďěfení ďoš[o taŘp frn,irůstu tljpůjče{i počtu
tlávštěvníft!. (Pro6[émem zůstáaó internet v ďětsQlm oďďě[ení, R7eý
použíaají jenom maft čten,iři, fr1eří s nín již přiš[i ďo folntaftlu, cDěti
přefrfrofnífro r.,ěful počítače neryužfuají z ďůrloďu neďostatečnéfro
ryšK,otenípersoruifu fulifiwn1, Rt,Ú b se jimmofrfoěnoaat' tímto
proífémem se 6uďeme [ůfrkďněji za6ýatv roce 2005, Qniaě
r, ďěts{gm oďďětení je potřeía zfulafitnit sfužfu posfytoaané pro nejmenší
čtenáře ne6oť prórlě onijsou ne[í[nou součástí íuíoucnosti foifrovn1 a
fulifrornictrlí rl Íurnoaě vů6ec.

! rozra

poěet
vhůjček

13



(Pro srornání je zďe opět graf

Qororlnání uj,půjče{a počtu čtenářů v frtsŘgm
oďďěkníp [etecfr 2003 a 2004

12958 ,13321

'15000

10000

5000

0 poěet ýpůjček počet čtenářů počet návštěvníků

12958 517 3431

tr rok 2004 13321

ao6očF,g,Turnov II jaŘ"o třetí nejujznamnější součást naší fulifrovn1
je stáfe nejrlětším proífémem, É1erj se snažíme řešit již řaďu [et, Z[e
ďocfrózí {tnafému pofrbsu čtenářů a to z ďůtloďu neďostatečnéfro
Égúfrorlnífiofonďu na této po6očce. |ťo je zapříčiněno nafjmi prostoroujmi
foryacitami ja{pro Řpifu, tafri při pťtstupu {internetu, Čtenáři a
návštěvníci požaďují při práci na internetu, při čtení efeŘ1ronicQg pošt1
afespoň ninimófní souŘgomí, což tle stáaajícícfr stísnětjcfr, prostorácfr
nefze zajistit. Z tofroto [ů,uoďu se již stafo praviíbm, že na pofiočce
Íurnor., II sina jeďnu čtenářsfoluregistracipůjčují fuifu jafrďěti, tafri
ďospětí Ťomuto jerlu nemofrou fuifrotnice nijafrzafiránit,

I(oncepce rozvoje po6oč\y Ťurnorl II fuk zpracová.na s tím, že je
nutné pofiočfut přestěfroaat ďo aětšícfr prostor. la(;je l;iíět z násteďýícífrn
grdfuJe řešení situace nd této pofiočce úfolfem s nejr,t1šší prioňtou a to co
a nejŘgatšín časopém o6ďo6í.

517 526
n rok 2003
I rok 2004
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Qoror'lnóní ďat z poíočQy Ťurnorl II v fetecfr 2003 a

ta?p poskďnípřeďft[iďóm graf nárůstuujpůjče("a naší fuifrovně oírofut
1996 ďo současnosti

cPočt1trj,pýče{v fetecfr 1996 - 2004
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,/I I I, cPers onáfní o 6 sazení foifro,ln1

,/ měsíci červnu 2004 [oš[o a nnší organizaci F.určitjm persorláfním
změnám' oďešfa pracovnice z oďďěfení pro ďospěft čtenáře paní
Cermanopá, a proto 61[o nutné opeťdti,vně řešit tento pro6[ém, Ifa žáďost
paní Laurynorlé, ft1erá [osuď zastfulakfunŘpi účetní a foifrovnice fuk
zfunŘpe účetní ur.,ofněna a ďáfe pracuje jenorn v oďďěfení pro ďospěte
místo p. Cermnnopé, E1[o vypsáno ujftěrové řízení na pozici frfavní účetní
a po ryfroďnocení 61[a přjata pdníKateřina fuforláfuná,

Rpvněž na po \očfuicfr ďoš to {určirjm
změnóm, Zemřefa naše ďfoufrofetá spofupracorsnice a
Églifrovnice paní Zíeňfot,loňfonló, f,yerá měfa na
starosti pofiočfut r.l aofánÉ,gtfr.. Zna[i jsme ji řaďu [et,
ať už z ďo6, E{1 ještě potruifrafa při zpracoaání
Ř,fifrovnífrofonďu ll oďďěbní pro ďospěfé ne6o práaě
z naší po6oč\y o aoúinÉaicfr. tejí pornocná ruRg
6uíe na pofiočce v cDoúinÉgcfr, afe i v ceb fuúfrowě
moc cfrl\ět,

Qo ďoporučení fu k na je,jí místo přijata paní Zďeňfot fuÍ.ej[ror;á,
fr7eni je po zfro[nocení ro{u zool ief opraaďu spofefr[ivou rlástupfyní
Sták p naší organizaci postráíá.ne úďrž6áře a spniace sítě, toto jsme
nuceni řešit frpnpti{ovanjm způsohem a to s pomocí roďinýcfr
přk tušnífut ane 6o zaďópáním zafulze {různjm fir'nóm.

llra po1očce,Turnov II [oš[o taŘg Fqersoná[ní změně' Knifrotnici
Irenu Laurynovou, Ř1ertí z časovjcfr ďuao[u již nemofrfa tutofun?pi
rl1 fonáaat, nafrraďifa Kateřina 7ltováfunó.

I6



Qersonáfní oísazení na fr[avní 6uďoaě
sítě (0) qpďttetÉ,p organiqae4(a anuše,4 [tová) úďrž6ář (0)

řeíiteft1
oďď.ďospě[í {utturní
tEaa) (rcoo tEaa)

Krifrotnice ďě*Éc
(Í{ůtŘ"oaáEva)

Zistup
Cnifrow,

(ttay

ďospěft
Irena)

Knifrovnice
(Lauryr

fuiLfonďu- |z prac' úvazful
(,|/ o [fr ,1n ě foa á,4. fe n a )

,ŮW-y, prac. úvazful
ýo[fráněfor,ánfena)



aofiočfotŤurnw II

aofiočfot fuÍašoa

aofiočfolaoúinfy

?ersonáfní o 6 s az ení p o 6 o če {

folifrwnice Laur1nwá Irena, oď 1, 10. 2004 Altovtifolvti I(pteřina

fo i fr ovni c e G ož e na ttav fop ti

fu i fr aunic e futej ďrov ti Z ďe ň Qg

aofiočfot fuÍafj Rofrozec fu li fr ovnic e 1(o ro [et2 č oa á ! ana

aofiočfotýjšinQg fu ú fr ovnic e ťo ďfr óně fop á'4. fe na

to rleďením ppifraun1, právě tafri metoďicfy.Ýšecfrn1po6oč{y jsou ří"ery centrófně a

l 8



IX. ?ořízení notlé tecfrniQy a rl16avení tecfrniforu v naší organizaci

{Pn;nín zafotupenjm technic\ýrn r26avenítn v roce 2004 61[a
tisfuirna Epson LX 300, pro tisŘ'z pro7ramu f'ft!Ýius na pofiočce turnop
II. (Dóte fut zaÉpupen nouj počítač na zpracování foúfrowífrofonďu a to
z ďfuloďu neďostatečnéfro ujfonu staréfro počítače, E1erj sfoužif oď roful
1996. ý rámci úspornjcfr opatření fuftento počítač nafolupenformou
jeďnotfiujcfr ďíúi a sestapen d nlÍ,ro7ra.mopán čtenářem foifrovny, f;1erj se
fiezpktně star,á o útrž6u naší počítačové sítě, !Ýa zpracouá.ní pozvá.nefra
jejicfr grdÍícforu úpravu se pořííif starší scanner pro p' I(orďovou. ť
průfiěfru roful ne[ošfo {n,nf;ppu žáínefro r26avení Ťeprve nn fonci rofut,
po poďání grantu nd fuÍinisterstpo Rgft,ry, fuQ zaQ"oupen1 4 És počíučů
pro přípravu přecfroďu na automatizovanj fuifro1nický Estém Ckvius.
Je[i$pž fu$ ušetřen1 nějafu fkanční prostřeďfy, rozfroďfa řeďiteffot
organizace o náfuryu ďigitákífrofotoaparátu, fueý stou"ží {ďofulmlntaci
fulfturnícfr aŘgí a {zQištění propagace Rgifrovn1na internetu. 8o
ďfoufrén jeďniní o te[efonní ústře[ně a jejím opětorném neprosazení, se
zafuupifi 2 É5 tefefonů, jeďenpřenosrrj ndpe,unou tkÉg, ÉteÚ ni ďosafr
po ceb 6uďově a írufrj no6itfufokia, FteÚ je určen ďo oďďěfenípro
ďospěb. ťín se Égifrovna stafa ďo jisté ntíry zařízenín, jež trui {ďispozici
tecfrniful, f,1erá je většinou t.l |E,U tl zařízenícfr tofroto t1rpu stanďarďem a
to ja(gro personóf, ta{ipro užh.latefe aeřejně přístupýcfrpočítačů'
|Fotografb pořízené zafoluperrjm fotoaparótem můžete spatřit ja{v této
zpróaě, ta{i na stránfuícfr utulw.rn{-turnov, cz,

X.?rojefrt1

ť průfiěfru rofut zool 61$ zpracovóry řeúiteffolu organizace tři
grantové prýeÉ71, pruní se tjfotf internetizace fuúfroven a 61[ zaměřen na
přístup po6oče{{intemetu, afe i Rgd[itnějšífro, rycfrfejšífro a
spotefr[iaejšífro přístupu {internetu na frfar.tní 6uíoaě Épifr,wry, ao
prostuíovóní alww stráne{fuÍ.inisterstrla informatif1 a po jeďnáttí
řeďiteffy organizace s jejicfr zástttpci futo rozfro[nuto rozšířit pro.je?1
internetizace fuúfiwen na všecfrn1 pofiočfy nasí Rg,ifr.wry, o torn, že fze
ďo tofroto prýe?tu zop,jit ipo6očfy, se řeďiteffol organizace ďoněďěfa až

t9



nd ministerstvu' RlLk ?:fr,.,:.,fry6í ďo značné níry inforno,vqnostsemitsf,? frnifro,,ny, É,l,ri j, {nifrotítou poaěřenou pro wjfoln regionófnícfrí,,L,í o,ěk b ji,i4 žoiiilo,);:'*,""

{Proje f1 pře c fr,oďu automatizoparu fro frnifrwnífro s1stému L,q,\rxusna Cfavius ,yfzpracor,ón a oďes[ín * u|,u*otvo folftury, {teré
1af 

x ťuy rtnan1ní p ro s t ře ďfy 
Y !: Ř."p i, nni \y, a fe i s oift w are w 6 au e ní

!.'Y, y,,,ý:j:,:fr:ů i i,it"i szt ',-ži 1,,iip-i,"*i"nr1bavení, umožňuiící.prístup É9 iii* 'iato,1* ti*iažn"ui,)a iďat a 6 tíz ím nfo,na,t 2 pr1 k -š 9 a"j' u1 
"n"ím 

t o fr o to s e rp eru 6y s efuifrovna 'tiki,ď,i*, i,1,tn,fr po,$tůoteúů informací v rejionu'
aa&ím cítenna.y ínifrow1y zf,gafrtnrt sfuz61pro sfaLozra|g aneviíomé o6čan1. z tofr,otá n"oÍi,5p",**ok řeďitetfg organice žtiíost

:ť;:#?,!:,:i:y#*iaE,""a"qínng,,1.:.!.,i,a;i;;,o",,,ageE,n,*;;;;:;l;,ť,ž"íff *x,T#ť,#:;##;-r;:,,,,roz fr o ďnutí ďo w t k re tite ygt i,B,": ";;*4on,,o, s tar,,u zvu folvý c frďofumentů, Rqré isou,z č.istt pi",3,"i'í"-,1 tecfrnifolu, f,1erou naiízójemci o zuufulvé ďofome",1 4ti"pí,ii ó,q,o,o frnifr na Égzeaxn a gojefinančně vetrni ruiročrui o [oů#,ia ,,m47 6y se (nifrovně witifojiž po 1 roce užípání,

ť roce zool 
|anytě při'spěk {utturní frpnise na proje|,1ujcfror:1 fre čtentiřswí, 
: ::fr,i eří""ě,ě,.$E poraían1 afu:e, feerépoďporovafi r,1cfroau fg tten,irsiú,i,n,k ríuaní avjtvarné ďí[n1, afr,erw poďporu roďinnéfro čtení-a t""nn9 o-".i," c,q, p""pň,i,n t"7ů*,4"omise vša{ne61[ zcek rl1čerpón z ď,iioďu iaufroďobé nemoci p,I(orďové, f1erá rrui t,"to p,,i,41 *i *ry*,*rontitem.
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XI, |Finančnípoďnín(y pro činnost

?ožaďave{nn rozpočet v tuší organici na ro{2004 bt 2 866 450,- Kč
+ částQg. na púinwarc inrlestice - ocfrrata fuúfromífro fonďu přeď
fuáďežemi ne61[a finančně zřizoaatefem afoeptwána,

Zťaorlatefem tuim fufa pro tento rofrposQytnuta částfot 2 790 000,-
1(f, což je při stá[e se zryšu1ícícfr ná{kďecfr na mzď1, sociá[ní a zďravotní
pojištění reákě neně finančnícfr prostřeďful na prwoz {nifrouny, Z této
částfu je nutno oďeťtst 100 000,- I(i určetrjcfr na nójemné.

,/ průfiěfru ro(g futněÉpfiŘgit tento rozpočet zřizollatefem upravwóry
61[1 stanoven1 finit1 a ufoaatefe na jeďnot[ivé ná{kďoué irrjnosové
po[ož(y, upravoaaťse i [imit pracwnícfr úaaz{g 4 s tím spojeý timit
frrubjcfrnezď.

S amostatnou fotpitofou v o6 fasti rozpočtu a frospoďaření fu fo
přneďení efolnomirfrg agenď1 fuÍěsts?!fro infornačnífro střeďisfot ru
foÍěstsforu folifrormu]'' futarfot _ s(k[ z6oží, jefro n,ákjlp a pro[ej. Ťato
sfultečnost or',[irnik ujši cet(wéfro ýsteďRg frospoďaření a foúfr.wně.

8ři nifuryu Égifr jsne ryužívati sfev oď lo _ 30 o/o a ušetřifi jsme
28 600,- Kč' Rgwtěž při ďroínjcfr oprar,,ócfr nn 6uíwě, na počíučové
technice a správě programti jsme ušetřifr částfu cca 20 000,- Kj:, za práci
f;1erou rl1fron,ivafi roďinní přísfušníci ne6o čteruín d to 6ez nároful ta
oímžnu,

^ráLkfi na frkr.,ní činnost L31.12.200a ďosáfrQ ..,. 2 863 774,18 Kš

Z tofro {ryto příspěr,,Rgm oď zřizovatefe. ...
cutsp aa e fr Rp ftuní fo mis e

2 790 000,00 Kč
38 124,00Kč
22 275,00 Kčostatní příspěvf1

Cetfrgn.

2I

2 850 399,00 Kp



^róLkÚ na frospoďóřsfolu činnost,

. , ,  ? ?'V)nos) z hlallni exnnostx.
(včetně příspěaful oď zftzoaatefe)

201496,80Ki

3 030 970,13 Kp

303 953,00Kiťýos1 z frospoďóřs Ég únnosti

ttospoďóřsQý rrjsteďe{v roce 2004 67t zisÉquj a to jafrz frfatlní, ta{i z
fr ospo[,ířsÉgčinnosti'Oůl.loďemLkďnéfr ofr ospoďóřsÉpfr orrjsteď{u
rl frfavní činnosti bb ďfoufroďofié pracovní nescfropnosti tří pracotnic a
po oďcfroďu pracovnice z ďospěféfro o[ďěfení téměř 2 měsíční neoísazenost
účetní ?roto nemofrt Újt finit frru&jcfr mezď v p[né ujši aýerpán a ďošfo
{úspoře ve ujši 146 511,-Kč,

Rpvněž z frospoúářsŘg činnostir5rpryur frk[ý fr.ospoďářsQý ujsteďe{
102 456,20 Kč, |Íen vša{fut ovfulněn přeao[em s{h'ďu z6oží foÍěstsf,gfro
informačnífro střeúisfot ru fuúfraunu ?rotože toto z6oží 61[o proďáváno
se zisígm a lleďeno rl účetnictví {nifiovn1 a ďo fonce rofut zool nenofif
&jt us{utečněn zpětnj fiezpktý přeuoď záso6 z6oží zpět nn fuí-ěsto
Ťurncv, ďošfo tín {ovfivnění a Fg zfuesbní frospoďóřs{pfro ujsteďful
organizace. ltt.a účtu 132 _ z6oží na s{kíě zůstafo v afrpivecfr qg+ 967,60
1(f' {Próvě ta{tl pasfuecfr na účtu 902 -fonď o6ěžýcfr aŘ1iv částftg 473
167,401(č, 9,Íafonďu oíěbrjcfr a?,1iv musí zůstat částfot po \ezupfatném
převoďu záso6 z6oží zpět na fuÍ.ěsto 48 000,- 1(i. figzóít 69 800,20 Kř
6uíe čerpón z rezervnífrofonďu organizace taŘ" afufonď ofiěžficfr aft1ia

fut opět sfroďnj se sttuem L1. 1. 2004, to je 48 000,- Kč, Ťato účetní
operuce snižuje frospoď,ářs\ý ujsťeďe{ro?p 2004 o 69 800,20 W na část{tl
199 851,80 Kč.

KIaúťj frospoúiřsQý ujsteďe{ ja?-z frfatlní, taí.z frospoúiřsfr7 činnosti
ve trjši + 269 652,- 1(č narlrfruji cefj qrpořáďat ďo rezerrnífr.ofon[u
organizace. 9,ta ro{zoos jsou v pfánu něŘjeré ujzrumné aÉge spojené s

ýočím fulifrovry _ 185 fet oďzafoženípčetně v16avení fultturnífr.o sóffut,
R7eré nefufo tl roce 2004 usfultečněno, 0[6or spráry najetfut teprve nd
R.onci Ř,gteníá,řnífro roful 2004 ustně přeďaf stanortisÉg projeŘIanta, frasičů
a bgieni{g frmožnosti prwozování sá[ful,



,lešFgré proje{11, Fjeré fu$ poďá'n1 na funci roful 2004, pofulí
6uíou scfrváfen1, nusí bjt frrazen1minimáfně 50o/o poďífem z prostře[R!
organizace, (Proto [oporučuji ponec frat taŘ,1o upraverj rezervní foní
v organizaci

XII, aoďěfuruání

Záphem fucfr cfrtěk poftfonlat přeďevším fuÍú |ťurnotl, jmenovitě
místostarostce ?frar, Ífaně foÍaieroaé a panu funémuBrožovi, r,eďoucírnu
o[6oru š{ofství a fulftury za snafru řešit i ně(1erá ožefraaá témntd
jmcnovitě : přenesení rrjfulnu regiorláfnírfr fun(pí ru turnoas folu
foúfrwnu, snnfra o řešenípo6očf7 rl Ťurnwě II _ ztlětšeníprostoroaé
Égpo,iry, veďoucífinančnífro oď6oru paní Ec. StaňFglrlé a 1laní Qancové
za jejicfr ýstříÍÍťj postq vůči turnws?! foúfrovně, foúturní fomii fuÍěsta
Ťurnor,, a za finanční poďp oru nn fut tturně trj c fio,(/nou činno st,

Rpvněž cfrci po[ěforuat zástupcům.'oÍ6 _ panu Eartošovi a paní
Eouíové za jejicfr,vzornou spofiErácí Z,a r,efmi ďo6ré přtitefsÉ! vztafr1
cfrci t2sforlit [ífri panu fussferotli a afoď, mafířce paní fuí.astnífolr.lé,
rovněž i paní I(.ůíe[ové, Za Fr,lsné večery p roďném [omě zafrh"ďatefe
Épifrovn1panu foí.gr, Ttafamwi, samozřejmě taíg r.,eďení Z,UŠ, fueré
zapůjčib fiezpfatně prostory frpoňáďóní vjstaa a fut[turnícfr a?gí a rorlněž
i nifjrn R"otegním z ful.uzea ČesQefro róje, se ft1erjtni vefice úzce
spofupracujeme.

t<onečnj ďíF'patříirlšempracorsnicím z fuúfrovry, ate i jejicfr
roďinnjn přísfušnífuim za fiezpfatnou pomoc fuúfiovně, všem příznirlcům
ďo5ré fuúfu, účastníFjtm nasrcfr počítačoujcfr furzů, užfuatefům internetu
v fuifrowě aašem těm, fueřínají frtunwsft! fuifrauně 6tízŘp.

zt



Ministerstvo kultury
POB I  l9

|8skavě odeš|ete do 21. í '  2005

Kult (MK) 't2 - 01
schváleno ČsÚ pro Ministerstvo ku|tury

cV í 58/04 ze dne 27. 10. 2003

Roční ýkaz o knihovně
za rok2O04

Výkaz J.e součásti Programu statistických zjišťováni na rok 2004. Pod|e zákona č' 89/,| 995 sb., o státni stalistické s|užbě, ve znéní pozdějších předpisú, je
zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované Údaje. ochÍana individuálnich datje zaručena.

Děkujeme za spolupráci.

Název zpřavodajské jednoiky

t'1ěstská knihovna Antonína ;iarka Turno\

Adresa

Jeroný.:nova 517' 5l1 01 Turnov
Kraj r. i  r-^ - ^^r- a,

www mk- turnov.  Cz
zřizovate| / zakIadateI
(vyplní se slovně) Městský. úřad Turnov

tco

' I.r.polititi Í do lii.úílů i. ol |3
I  n .z . lo . i l iY i  l . . l o  úbt| !ů i .  o l  |9

.)t,ttrlr's;*,uzr:rtinruitrnli|[!.i 
ilíoÍj. mi!toÚisiíilu. tlto *P.l ý..i dodifr)'ci \nIhorně' h\lo

\ \ n/(l\ F''JJJI ťt $ ,Jh,!iť do l \ půjl(L otiliútů

e

Íš
.9 

tě.
-Fš
p č
; !

šĚ'

|. KNlHoVNÍ FoND

stcv knihovtlího fondu cc|kenr k 3l. l2. nlin' Íoku
celkcnl  k 31. 12. s lcdov. roku

čtenáři k 3| '  l2'

z toho čtenáři do 15 |ct

Celkenl

:

óž
9 A

ž >
e
=

'x .ě

Ě .!'

: . '

počťl poŽadnvkú 040 | .LJ ' '

počct kladnč vyřizcných požadavků 0402 137
počcl ÍDzadilYkťt vyřízcnlých výpújčko!
origi álu (.i l|likro|.iší atd').}

0401 137
počct požadíÝků vyřizcných kopii 0104

ť.; 'sá .  -
u  a a

p0čct požildívků 0405

počťt kIadnč vyřizcných požadavků 0.l0ó
počťt PoŽadavků vyřizcných výpůjčkou
originá|l l  íči !nikroÍiInlu atd').) 0407 54
Počet požildívků vyřizcných kopii 0408

9 Z

ě >

> . E

Ň }

počct poŽídavků 0409

počel k| d|lč vyřizcných poŽadavků 04 t0

počet poŽÍldavků vyříz€ných Yýpújčkou
oÍisinálu (či nl ikroÍjlmen ald.). ' 0 4 t l

počet požídnvkú vyřízených koPii 04t2

- 9 *
počct poŽadilYků 0413

počcl kladn! vyřízcných poŽadavků 04t4
počct poŽadavků vyřizcných výpůjčkot|
oriqiná|Ú (či ikrofi|mu atd.).) 04t5

pLr.ťt Po)itdívků vyřizených lopií 0J t6

půjče'léji'lýnl
knihovnínI

Počct sot|boÍú 0J  t7

počcl 5vazků 04  t8

piičtnlt odji||!.ch
knihovcn

počcl sotlborů 0, 9

počct svazkť| 0120

Č'ř. Celkenl

a I

Výpójčky ceIkem 0l0t 101.530

E
9

naučná litcÍolura dospčIým čtcnářť|nl 0:t02 23 .624
krásná |t tcra lura do'pčlýnl  čt.nář l in l 0103 5e .5 J ó
naučná |ilcíatura dčlcnl 0l0J

' 4 . 2 55

krásní lilcÍatttra dčtcnl 0105 10 . 693
ostatní doliLtnrcnty 010(r 1 .312



dokon.c í oddi l !  lV. Č.ř. Cclkcrn

a

Vzdčlá!ac i  a YýchoYnÚ kolekl ivni  akce d42 |

scnl inářc,  odbor l lé poÍady a konzul lace 0122 1E
Vydt lnó p l lb l ikxcc 042l

Počct stL ld i . i l rích nlís l  k 3I,  !2 ' 042J 1 a

|oČtt nočnirčů pÍo (tŽivir lc le k 3l. l2. o425

z toho napojťný.h t ln In lcÍn.t 0116 t

Počct pobočťk k 3l. 12. 0411

Počet hodin pro vcřcjnosi týdnĎ r 0428 z-Ý

Kont|ol l lí  so l 'čct ( ř .  0J0l  -  0J28) 0429 I  208

DoIončcl l i  odd. V ' Č.ř' Celkcnr
a 7

|'říiI)r) 'cclkcnl v Kč 0-507

Z l()ho vI i ls l l l i  p ř i jn1y Ž | l lnvr l  i  činnost i 050s E

l ' iíspčvck na pÍovozoJ st i l ( l  v Kt 
.

0.509

l ' ř i spčýck na PÍoYoz od kÍajť| v Kč. 05  t0

Přispčvck na provoz od mčst a obciv Kč. 0 5 l l

JodnoÍázoÝé dolnce od státu v Kč' 05 t2

JcdnoÍázové dotace od kÍajťl  v Kč. 0513

' t .dnoÍázovč dolacc od l t lěs l  a obciv I(č. 0.5 t4

Í, i ispčfck ncbo dol icť ni l  i l Ivest;( .I l iv j ' ( lí jc od
slrÍU v Kč 

' 0515

| ' iíspčYcl  ||ebo dolíc.  n i  invcst;Čni Yýdir jc od
k r . i i | v  K č .

05 t6

Pi ispčYck l Iebo dot.cc n i l  inYest ični \ jdaje od
l ) ] č s l  a  o b c í v  K č '

0517

Grí|lty í přispčÝk} jiných sLlbjektů v Kč 
.

0518

DJry, sFonzodng v Xt ' 0.s l9

Výdí. ic i t ]Yest iční v Kč 0-s20

Výdaic nci lrvestični v Ňč 0_5?l

z toho osobní ní|\|Jdy 0_sl2

z ř '  0522 nlzdoYé nák|ady 0521
7 ř '  052| pÍostředk}'na nákl lp kniho\,Biho
fondL' 0-i2l 3L1  197 ,25

Kon||oI l lí  5oučCt ( ř '  050l  -  05.?4) 0529

i iá}<1ad.r e -.*ýl.i ':.qi b::z i1j:

J V]?lňrÚivšechny knihoÝny. Uvcde sc lýdconí počc| hodin r l zKNP, osl l lurí
knihovny 5 vicc út! 'ary prďveřejnosl uvedou týdclrni počct hodin 1l t1ejdiIc
olcvi. l lélIo útvaIu' Ncsčílaj i pÍovozni dobyjednoll i fýcl l  útvl ltů' Ud.rj sc
nesunrxozuje.

AŘEN i -  NEVYPLŇUJ i  '

n c znpoc  a t  n  s c  oo  r ,  u )u  /

V. ZAMESTNANCI, HOSPODARENI- NEVYPLNUJI ZKNP
c'ř' Calken)

)

Počct zanlč5tnanců (přcpočtený stav) 
j 0501

VŠ knihovnického sňčíu 0_s0l

vs oslalní 0-501

sŠ kníhovl l ického sňčru - 0_s0J

0505 1
osla ln i 0's0ó

.  U ' .dc s:  cc lo lo.n i  rr l ' i | : r l i  . ! ' ic .|: .í ihc počti l  z i l I i l l j l i i ln .ů Fř(p;čl(|]ý ni l  I lnč
Zanrčstnané.

V|' siŤ KNIHoVEN - kíomě řádklj 0604 k31. '12

'záklat]ni knihovny povčřené kíajskot| knihovnou výkonel l l  rceio|]álI ich l i lnkci, ktcÍé vykonilÝ. i i  stal ist ická zj iŠťováni.
o Zíkladní knihovny v obcích nad l00 000 ob),vatel (nnpi' PÍnha, PIzcil, l]r|ro' ostraÝa)'

KvÝkaz VodaiSká notka oř iooi i t  komentář s n a0n

al/o-* @ nt - h,,,,. ez

údai i

odes|áno dne:

1.1 .2005

Bazítko: MĚsTsKA l(l'jlHr1vN,\
ANTONIM MARKA TURNO\.'... 

JERoNřMoVA 517
511 0í TURNoV

Jméno (hůlkovým pismem) a podpis vedoUciho

Výkaz sestavi l  . jméno (hú|kovým pismem):

DanuĚe Altová

EEBn.Ťiavlová

Fax:

e - mail:


