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1 Obecně o knihovně 
 Městská knihovna Antonína Marka Turnov (dále jen MKAMT) má dlouhou historickou tradici, 

založena 1820 coby veřejná měšťanská čítárna a knihovna z popudu národního obrozence, 
pátera Antonína Marka. 

 Dnes veřejná městská knihovna s univerzálním fondem a profesionálními knihovníky 
registrována na Ministerstva kultury (dále jen MK ČR), naplňuje podmínky stanovené 
knihovním zákonem. 

 Poskytuje veřejné knihovní a informační služby (dále jen VKIS), zpřístupňuje kulturní 
hodnoty všem bez omezení (v souladu s výkladem Standardu VKIS a provozními 
možnostmi). 

 Novinkou a výrazným rozvojovým počinem rozvoje knihovny a jejích služeb v roce 2013, 
jak alespoň doufáme, má být počátkem roku založené a od 2. května 2013 otevřené 
Informační centrum pro mládež, poskytující informační služby mladým v rámci 
informačního systému pro mládež (ISM) budovaného Ministerstvem školství mládeže a 
tělovýchovy ČR. 

 Více obecných informací o knihovně viz [http://www.knihovna.turnov.cz/o-knihovne.php]. 

 

 

Logo ICM a 3D návrh úpravy prostor skladu knih zrealizovaný v lednu až únoru 2013 

           

Pohledy do sálku i nově upravené kanceláře ICM + půjčovny zvukových knih a CD zároveň 

http://www.knihovna.turnov.cz/o-knihovne.php


Městská knihovna Antonína Marka Turnov 
Výroční zpráva za rok 2013 

 
6 

2 Organizační struktura 
 Na jaře 2013 v souvislosti s ukončením projektu Internetizace knihoven byla vyklizena a 

zrušena „odlučka“, čili neplnohodnotná pobočka, Daliměřice, umístěná v hasičské 
zbrojnici, formálně provozovaná několik let ve spolupráci s Centrem pro rodinu Náruč, které 
zde rovněž pro nižší zájem veřejnosti ukončovalo svoji činnost. 

 Poradenské centrum pro zrakově postižené umístěno do čajovny, pro niž se nepodařilo 
získat seriosního provozovatele. 

 Založeno Informační centrum pro mládež Turnov (ICM), které od dubna 2013 funkčně 
sloučeno s bývalým oddělením multimédií a internetu jako půjčovna zvukových knih a CD. 
Zřizovatelem je knihovna, ICM je jeho autonomní součástí, neboť podmínky pro budoucí 
akreditaci (ověření kvality služeb, prostředí, personálu podmiňující např. i příjem 
potenciálních provozních dotací z MŠMT) vyžadují jasně určitelné fungování a činnost 
(vlastní rozpočet, výroční zpráva…). Činnost ICM se však ideálně doplňuje s činností 
knihovny a v mnohém u služeb pro věkovou kategorii 15-26 let rovněž překrývá. 

 

 

Krom výše uvedeného nedoznalo organizační schéma MKAMT žádných dalších změn 
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Pobočka Turnov II 

Pobočka Výšinka 

Pobočka Mašov 

         Hlavní budova 

Oddělení 
pro dospělé 

Oddělení 
pro děti a mládež 

Informační centrum pro mládež, 
půjčovna zvukových knih a CD 

Oddělení 
provozní 

Poradenské centrum 
zrakově postižených 

Pobočka Malý Rohozec 

Pobočka Dolánky 
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3 Personalistika 

3.1 Pracovníci v roce 2013 

 7 stálých zaměstnanců na plný úvazek, z toho 6 s odborným vzděláním: 

 Danuše Altová (SŠ knihovnického směru) – knihovnice – pobočka Turnov II (0,5 
úvazku), zpracování multimédií a ZK, oddělení pro dospělé, terénní půjčování; 

 Eva Havlová (SŠ knihovnického směru) – zástupkyně ředitele, knihovnice na 
oddělení dospělé, pobočka Mašov (jen 3h týdně); 

 Eva Hůlková (rekvalifikační knihovnický kurs) – knihovnice – oddělení pro děti a 
mládež; 

 Mgr. Hanuš Karpíšek (VŠ humanitního směru, rekvalifikační knihovnický kurs) – 
ředitel, statutární zástupce; 

 Eva Kordová (SŠ knihovnického směru) – kulturní činnost, knihovnice – penzion 
Žižkova (jen 5h měsíčně); 

 Irena Laurynová (SŠ knihovnického směru) – knihovnice – oddělení pro dospělé; 

 Mgr. Hana Janečková (4-6/2013, VŠ knihovnického směru) – pracovnice 
informačního centra pro mládež; 

 Ing. Jan Macoun (od 9/2013, VŠ technického směru, studuje VŠ pedagogika 
volného času) – pracovník Informačního centra pro mládež; 

 1 zaměstnanec na plný úvazek po dobu 11 měsíců a 2 zaměstnanci na poloviční úvazek po 
dobu 12 měsíců hrazeného zcela z dotací Úřadu práce v Semilech na Veřejně prospěšné 
pracovní místo (bez odborného knihovnického vzdělání): 

 Jitka Poláková (od 7/2013) pokračovala v akci „Piktogramizace a přeznačování 
knihovního fondu – fáze 3“ (celý úvazek); 

 Ivana Zábranská (od 10/2013) pokračovala v akci „Piktogramizace a 
přeznačování knihovního fondu – fáze 3“ + donášková služba knih imobilním 
seniorům domů (vše 0,5 úvazek); 

 David Cipro (od 10/2013) úklid hlavní budovy (0,5 úvazek); 

 4 stálé pracovnice na dohody o provedení práce do 150 až 300 h za rok (bez odborného 
knihovnického vzdělání): 

 Blažena Dolanská – dobrovolná knihovnice důchodkyně – pobočka Výšinka; 

 Zdenka Mejdrová – dobrovolná knihovnice důchodkyně – pobočka Dolánky;  

 Lenka Opluštilová – dobrovolná knihovnice – pobočka Malý Rohozec; 

 Lenka Jůnová úpravy slovníků národních autorit a konzultantka Virtuální 
univerzity 3. věku. 

 Ostatní příležitostní pracovníci na dohody o provedení práce, kterých bylo celkem uzavřeno 
48(!) včetně výše uvedených – převažovali protagonisté kulturních a vzdělávacích akcí 
hrazení z různých dotací. 

 Knihovna je formálně zapojena přes ÚP do systému výkonu veřejné služby, ale tato práce je 
nehonorována nebo honorovány spíše symbolicky. V roce 2013 u nás nově nepracoval 
nikdo v rámci výkonu veřejné služby. 
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3.2 Pracovní kolektiv 

 Pracovní kolektiv tvoří převážně pracovníci v předdůchodovém a důchodovém věku. 

 Klady: odbornost, dlouhodobá praxe, zkušenosti, spolehlivost, systematičnost. 

 Zápory: nedostatečná orientace v oblasti informačních a komunikačních technologiích (ICT 
dnes v knihovnictví klíčové), málo kreativity. 

 Změny: došlo k navýšení (poprvé od roku 2006) počtu pracovních úvazků ze 6 na 7 
v souvislosti se založením informačního centra pro mládež. Finančně podpořeno 
zřizovatelem. 

3.3 Pracovní podmínky, motivace, vzdělávání 

 Pracovní zázemí zaměstnanců dlouhodobě spíše špatné (dáno povahou prostor hlavní 
budovy i poboček). 

 Platové ohodnocení – všichni zaměstnanci nejen, že nedosahují celostátní průměrné 
mzdy, ale jsou i v rámci srovnatelných knihoven v celostátním měřítku placení mírně 
podprůměrně, i přes pokračující inflaci nebylo možno zvýšit platy s výjimkou zákonných  
růstů za odpracovaná léta dle platových tarifních tabulek. 

 Minimální možnosti v oblasti osobního ohodnocení (v rozpočtu pro rok 2013 takové 
prostředky formou čtvrtletních nenárokovatelných odměn navrženy ve výši cca 500,- Kč 
osobu a měsíc) 

 Motivace nefinanční – zaměstnanci s výjimkou ředitele mají dle platného Zákoníku práce 
prakticky definitivu – nejsou vystaveni konkurenci na trhu práce. Motivací bývá profesní 
sounáležitost, povolání s posláním, relativní jistota zaměstnání („do důchodu to už nějak 
doklepu“). Bonus roku 2013 částečná úhrada nákladů spojená s účastí 4 zaměstnanců z 6 
(kteří se zúčastnit mohli a chtěli) na knihovnickém happeningu v Písku. Finanční – nově 
nastaven systém čtvrtletních odměn (vyčleněno v rozpočtu 500,-  Kč na měsíc a osobou), od 
IV. čtvrtletí 2013 stanoveny motivační pracovní úkoly, jejichž splněním je podmíněno získání 
těchto odměn. Hledán objektivnější model motivačního finančního odměňování. 

 Vzdělávání zaměstnanců – standardní úroveň, každý ze zaměstnanců měl možnost 
částečně i dle své volby a účastnil se zejména odborných knihovnických vzdělávacích akcí., 
dobíhala účast na řadě tematicky různorodých vzdělávacích kursů díky projektu Unie 
zaměstnavatelských svazů (UZS) a Sdružení knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), 
výuka základů anglického jazyka – doporučených 6 dnů vzdělávání (48 hodin) ročně na 
zaměstnance (plný úvazek) je pro MKAMT standardem. 

 Školení YINTRO - nutná podmínka pro budoucí akreditaci ICM = základní odborné 
proškolení minimálně 2 pracovníků poskytujícího 
informace mládeži v souladu s mezinárodní 
chartou EYRICA – 11/2013 splněno. 

3.4 Externí dodavatelé služeb 

 Zpracování účetnictví – pí Dana Novotná, kvalitu 
poskytovaných služeb i zajetou formu spolupráce 
hodnotím jako výbornou (poznámka autora) – 
výhrady ze strany zřizovatele k odevzdávání 
účetních závěrek jsme nezaznamenali. 
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 Zpracování mzdové agendy – pí Helena Krejsová (smluvně prostřednictvím pí Novotné), 
rovněž standardně bez závažnějších problémů. 

 Servis automatizovaného knihovního systému + drobná základní údržba serveru – Ing. 
Luděk Škrabal – EšKOM – dlouhodobá bezproblémová spolupráce. 

 Služby smluvního technika BOZP po provedeném průzkumu trhu vyplynula vyšší finanční 
náročnost na úhrady služeb, spolupráce se stávajícím smluvních technikem BOZP prakticky 
neprobíhala, nově jednáno se zřizovatelem v této záležitosti, ke konci roku se konkretizovala 
možnost spolupráce s p. Mrklasem (zaměstnancem MÚ Turnov), který bude pro knihovnu v 
následujícím roce zajišťovat potřebné zajištění v oblasti PO a BOZP. Podařilo se nám 
smluvně zajistit závodního lékaře, službu poskytuje Panochova Nemocnice v Turnově. 

 Firma Drings s. r. o. provedla odbornou konfiguraci a spuštění 3 tenkých klientů a serveru 
technologie NComputing a potřebná nastavení našeho hardwarového firewallu – zde 
dlouhodobě také spolupracujeme, ale nejde o paušální platby, nýbrž o výrazně úspornější 
úkolová řešení odborných prací v oblasti IT. 

3.5 Obecně k personálnímu zajištění provozu a služeb knihovny 

 Vzhledem k množství pracovišť, rozsahu otevírací doby, repertoáru poskytovaných služeb a 
zajišťovaných činností, jakož i počtu kulturních a vzdělávacích akcí, lze považovat počet 
kmenových zaměstnanců knihovny díky navýšenému počtu úvazů za úsporný, ale provozně 
udržitelný (efektivita je naším hlavním kladem). Absentuje generační pestrost. Další 
pracovnice, která dosáhla v roce 2013 podmínek pro odhod do důchodu, se rozhodla 
v zaměstnání oproti předchozímu avizovanému setrvat. Zákonné páky na změnu této praxe 
nejsou. Není možno stanovit jasnou vizi postupné obměny pracovního kolektivu knihovny 
v souladu s požadovaným standardem moderní knihovny – bez dlouhodobě 
perspektivních investic do lidí. Bohužel praxí zjištěné peripetie s přijetím nového 
pracovníka na informační centrum pro mládež dávají tušit, že v oblasti personální čekají 
knihovnu po relativním téměř dvacetiletém stabilním období nelehké úkoly. 

4 Objekty a prostory knihovny 

4.1 Hlavní budova 

 Provozu moderní knihovny nevyhovuje, bylo detailněji řešeno v předchozích letech – za 
knihovnu se na optimalizovaném návrhu řešení formou stavby nového víceúčelového 
„Komunitního domu“ nic nemění. Podrobné informace a popis záměru viz 
[http://knihovna.turnov.cz/dokumenty/overovaci-studie-komunitniho-domu-verze-3-09-09-
2010.pdf]. 

 Po provedené generální opravě střechy konečně odpadly potíže s častým zatékáním a 
nefunkčností okapových svodů. Byla uspokojivě provedena oprava hlavního vchodu, 
kanálech zabraňující vtékání vody při přívalových deštích nebo tajícím sněhu + upraven 
neestetický vzhled vstupních prostor v rámci daných finančních možností zřizovatele na tuto 
akci. Po mnoha letech urgencí jsme získali dokonce 1 starou lavičku na veřejné prostranství 
před knihovnu. 

 V souvislosti s nástupem nového pracovníka OSM p. Osičky jsme zaznamenali zvýšenou 
aktivitu v oblasti povinných revizí objektu. Bylo odsouhlaseno, že bude hodnocena, případně 
řešena problematika výměny oken na hlavní budově v příštím roce. 

 I přes výše uvedené lze říci, že provozně-technický stav hlavní budovy je dobrý. 

http://knihovna.turnov.cz/dokumenty/overovaci-studie-komunitniho-domu-verze-3-09-09-2010.pdf
http://knihovna.turnov.cz/dokumenty/overovaci-studie-komunitniho-domu-verze-3-09-09-2010.pdf
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 Interiérová nereprezentativnost – neestetické, opotřebené – platí pro většinu prostor. 

  

4.2 Pobočky 

 Turnov II naprosto nevyhovující malý prostor bez jakéhokoliv zázemí v budově ZŠ a 
Alešově ulici této klíčové pobočky je špatnou vizitkou knihovny i zřizovatele, který prakticky 
20 let není schopen přijmout reálné řešení. Nově má Město Turnov alespoň v prioritách a 
návrzích adaptaci, přístavbu ke stávajícímu objektu školy, kde by konečně mohla i knihovna 
obdržet odpovídající prostor. 

 Výšinka – prostor odpovídá účelu i rozsahu zde poskytovaných služeb a počtu uživatelů. 

 Mašov – nevyhovující prostor v objektu místní hasičské zbrojnice. Věděli-li bychom o 
možnosti např. víceúčelového prostoru v této lokalitě ideálně v místní škole, jistě bychom 
přemístění zvažovali, ovšem hledat nový prostor jen pro knihovnu s ohledem na počet 
uživatelů je neefektivní. Až na základě vyúčtování za rok 2012 jsme na této pobočce odhalily 
zvýšený odběr elektřiny ve vysokém tarifu, příčinou bylo poškozené relé u elektroměru, toto 
okamžitě opraveno. Závada nás však stála cca o 5.000 Kč více na platbách za odběr, 
bohužel. Knihovnice zde bude preventivně pravidelně sledovat stavy odběru elektřiny. 

 Malý Rohozec – vyhovující místnost rozumně vybavená, jen potřebuje vymalovat. Prostor 
využívá pro své aktivity Okrašlovací spolek malý Rohozec, o. s. [http://rosos.webnode.cz], 
nově zde pí Kopecká a pí Opluštilová konají při půjčování i výtvarné dílny hojně 
navštěvované místními dětmi s maminkami, tuto aktivitu navíc velmi vítáme a podporujeme. 

 Dolánky – spíše nevyhovující prostor, z pohledu MKAMT pro malou návštěvnost jde o 
nejméně obhajitelné detašované pracoviště MKAMT, výhledově se neví, co s objektem 
bývalé školy, kde sídlí pobočka, přesně bude. 

   

   

Pobočka Malý Rohozec s interiérem a pobočky Turnov II a Mašov 

http://rosos.webnode.cz/
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Přehled požadavků na opravy a investice podaných za posledních 8 let a jejich ne/řešení 
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4.3 Zařízení a vybavení 

 Rozpočet MKAMT na rok 2013 byl poměrně příznivý a položka určená na nákup 
dlouhodobého hmotného majetku (o investicích jsme ani neuvažovali) + případné 
povolené krytí rezervním fondem umožnilo pořízení následujícího drobného dlouhodobého 
hmotného majetku: 

 Pořízeny 3 mini PC MINIX pro on-line katalogy s OS Android, mají v půjčovně několik 
předností: jsou malé, levné, nehlučí, jsou jednoduché na obsluhu a údržbu, mají až 10x nižší 
spotřebu elektrické energie oproti dosud používaným stolním počítačům. Uživatelé si na ně 
poměrně rychle zvykli. Součást dotace VISK3. 

 V rámci schválené už zmíněné dotace VISK 3 jsme pořídili další 2 osvědčené multifunkční 
zařízení Samsung, které zajišťuje, černobílý laserový tisk, kopírování, skenování apod. na 
pobočce Turnov II a v nově vzniklém Informačním centru pro mládež. 

 Ze získané dotace VISK 3 jsme zajímavým způsobem modernizovali 3 studijní místa 
s počítači a veřejným internetem pro dospělé, a to za pomoci technologie NComputingu. 
Řešení spočívá v nasazení výkonného serveru a tzv. tenkých klientů nahrazujících běžné 
stolní počítače. Po počátečních obtížích se zprovozněním nacházíme výhody podobné těm 
uvedeným u mini PC + centrální správa všech tří míst zároveň. Uživatelé mají k dispozici 
software od Microsoftu Windows 7 a nejnovější Office 2013, tyto programy pořízeny za velmi 
nízké administrativní poplatky z dárcovského programu TechSoup. 

 Nový počítač obdržela s Windows 8 i kolegyně Kordová za už nevyhovující, na nějž si při 
práci neustále ztěžovala. 

 Novinkou a pomocníkem pro zaměstnance je i nový odvíječ fólie s řezačkou, jehož 
pořízením vycházíme vstříc letitým požadavkům knihovnic na zařízení umožňující snadnou 
manipulaci s těžkými fóliemi používanými na balení knih. 

 Po poměrně dobrých zkušenostech s instalací televize o velké úhlopříčce, sloužící jako 
on-line reklamní LCD panel, na oddělení pro dospělé jsme letos pořídili další ještě 
výkonnější a větší TV instalovanou na oddělení pro děti a mládež, kde bude sloužit nejen 
jako reklamní panel, ale zejména jako zařízení pro projekci při přednáškách. Využíváme 
s úspěchem i pro naše pracovní porady. Smart TV Samsung se nám podařilo přes 
internetový obchod zakoupit s výraznější slevou i díky malé kosmetické vadě, škrábanci. 
Instalaci jsme provedli na otočný variabilní držák svépomocí. Pro snadné a víceúčelové 
použití jsme zařízení obohatili o bezdrátovou klávesnici s touchpadem, kdy je možno TV 
používat pro práci s internetem a multimédii i bez nutnosti připojeného PC. 

 Poslední technologickou investicí bylo pořízení NAS úložiště, které nahradilo datový server, 
který koncem roku nečekaně selhal a kde by náklady na opravu byly neúměrně vysoké 
užitné hodnotě zařízení. Výhodou je nižší energetický provoz a nulové nároky na správu. 

 

          

Některé novinky v IT vybavení knihovny zakoupené převážně v rámci dotace VISK3 



Městská knihovna Antonína Marka Turnov 
Výroční zpráva za rok 2013 

 

 
13 

    

Odvíječ fólie na balení knih s řezačkou – TV k projekcím i jako infopanel na odd. pro děti a ml. 

5 Hospodaření 
 V roce 2013 s poměrně vysokým přebytkem,  hospodářský výsledek – zisk 76.761,57 Kč: 

 Manažersky opatrné hospodaření v poměrně strukturovaném rozpočtu, obava ze 
schodku a následného porušení rozpočtové kázně s ohledem i na níže uvedené; 

 ještě v polovině prosince nebylo jisté, zda obdržíme neznámo proč původně 
krácený příspěvek zřizovatele ve výši 35.000 Kč; 

 chtěli jsme ještě do konce roku zakoupit nápojový automat pro veřejnost v ceně 
cca 20.000 Kč (návratnost investice cca 3-4 roky), nepodařilo se sehnat v termínu 
dodavatele, realizováno až počátkem roku 2014; 

 řada dotací na kulturní a vzdělávací akce konané knihovnou; 

 úspora na energiích. 

5.1 Dotační aktivita pro rok 2013 

Kód Název projektu Poskytovatel Dotace Spoluúčast

xxx.xxxx Dotace na pracovníky VPP 1x celý + 2x pol. úvazek ÚP 115 625,06 Kč -

xxx.0603 Výtvarné tvůrčí dílny 2012 KK MT 17 000,00 Kč 5 859,00 Kč

xxx.0604 Knihovna otevřená rodině - Noc s Andersenem KK MT 25 000,00 Kč 12 814,00 Kč

xxx.0605 Regionální osobnosti KK MT 15 000,00 Kč 9 150,00 Kč

xxx.0607 Harmonizace národních autorit MK ČR 12 000,00 Kč 9 000,00 Kč

xxx.0608 Zvukové knihy MK ČR 10 000,00 Kč 12 664,00 Kč

xxx.0609 Technologické inovace, ICT MK ČR 58 000,00 Kč 32 805,31 Kč

Celkem 7 dotací 3 různí 252 625,06 Kč 82 292,31 Kč

xxx.0699 Aktivně proti stáří - pořady pro seniory (v rozpočtu) mimoř pol. 25 000,00 Kč -

- Volnočasový klub ICM (odchod pracovnice ICM v ZD) GF LK 12 000,00 Kč nečerpáno

- 2 žádosti na kulturní aktivity knihovny (pí Kordová) MK ČR

- Účast v dárcovském programu Microsoft Tech Soup Microsoft

žádosti neúspěšné

Licence MS za adm. Poplatek
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5.2 Podrobný přehled nákladů a výnosů 
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 V uvedené tabulce se v posledních letech uvádí hospodářský výsledek na 0,- Kč – je tam pro rok 2013 už 
zaúčtována vratka zřizovateli ve výši dosaženého zisku, respektive o tu je snížena výnosová analytika 
672.0510. 

5.3 Režim hospodaření de minimis a stavy fondů 

 V roce 2013 jsme byli příjemci příspěvku zřizovatele na provoz (tj. většiny našich finančních 
zdrojů) v režimu de minimis dle pravidel ovlivněných u zřizovatele výkladem legislativy EU 
na Semilsku (v ČR nešlo oběžnou praxi). Hospodářský výsledek – zisk se tak vracel 
zřizovateli – nenaplňování fondů = nemožnost plánovitějšího rozpočtování napříč více roky, 
zvýšení tlaku na dodržování rozpočtu při budoucí absenci rezervního fondu atp. 

 Tento výklad a uplatňování režimu de minimis na veřejnou knihovnu pro oblast její hlavní 
činnosti byl Evropskou komisí v roce 2014 shledán jako chybný. 

 Stavy fondů na konci roku 2013: fond odměn 30.683,00 Kč; fond kulturních a sociálních 
potřeb 2.991,57 Kč; rezervní fond 67.343,67 Kč; fond reprodukce majetku, investiční fond 
7.766,00 Kč. 

5.4 Kontroly 

 V roce 2013 nebyly provedeny žádné kontroly externím subjektem, nebyly uděleny žádné 
sankce ani pokuty vůči naší organizaci. 
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6 Knihovnictví 

6.1 Otevírací doba – dostupnost služeb 

 Po loňském rozšíření otevírací doby máme na hlavní budově otevřeno 6 dní v týdnu a 
celkem na základní jednotce 43 hodin týdně, čímž jeden z předepsaných a 
nejvýznamnějších standardů VKIS (veřejných knihovních a informačních služeb).  

 Multimediální a zvukovou knihovnu máme otevřenu nově 5 dnů v týdnu, a to 
v souvislosti s provozem ICM, v jehož rámci je tato doplňková výpůjční služba realizována. 
Bylo zde dosaženo 2.474 výpůjček převážně audio titulů na CD. Rozšíření otevírací doby 
nemělo vliv na nárůst využití služby – tendence je stagnující (celkem CD, MC a ZK na všech 
pracovištích pak půjčeno 2.834 krát). 

 Na ostatních pracovištích a pobočkách otevírací doba beze změn. 

 On-line služby knihovny: čtenářské konto, on-line katalog, informace o novinkách 
k dispozici nepřetržitě na našem webu [http://knihovna.turnov.cz], služba knihy na přání 
(Vaše tipy na nákup) byla z technických důvodů ve 2. polovině roku bohužel nefunkční 

 Přístup do naší hlavní budovy je bariérový, např. uživatelé a návštěvníci na vozíku 
mohou využít zvonku u vchodu, obsluha k nim dorazí. Pozitivně změnit tuto situaci je mimo 
kompetence knihovny a zřizovatel nepovažuje za ekonomické toto v 

 S výjimkou pobočky Dolánky je přístup do ostatních bezbariérový. 

6.2 Knihovní fondy 

 Díky pochopení zřizovatele jsme v roce 2013 dokonce mírně (o cca 20.000 Kč proti loňsku) 
navýšili prostředky v rozpočtu na nákup knih, časopisů, map apod. na 532.879 Kč. 
Zároveň se naše knihovnice snaží nakupovat co nejlevněji u velkých distributorů za 
internetové ceny a rabaty se slevou 20-30% oproti maloobchodním cenám, díky čemuž jsme 
zakoupili  přes 2.200 nových knih. Bohužel došlo k inflačnímu nárůstu cen knih stejně jako 
v souvislosti ze výšením DPH. 

 I letos byl slušný nákup mluveného slova, audioknih a zvukových knih na CD a 
CD s formátem MP3, a to díky dotaci MK ČR (10.000 Kč). 

 V rámci běžné činnosti a „obnovování“ fondu jsme vyřadily zastaralé, duplicitní, 
poškozené i nepůjčované tituly, a to v počtu 2.523 titulů zhruba odpovídajícímu nově 
pořízeným knihám. Vyřazovali jsme i s ohledem na prostorová omezení, tak pro nezájem 
čtenářů o tyto přestárlé tituly, tak s ohledem na doporučující standard o obměně fondu, který 
uvádí hodnotu 10% (v roce 2013 u nás pouhá 3,9%). 

http://knihovna.turnov.cz/
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6.2.1 Celkem knihovních dokumentů (knihy, zvukové knihy a nosiče) za léta 1991–
2013: 

 

6.2.2 Počet přírůstků (nových knih) a úbytků (vyřazených knih) v letech 1996–2013: 

 

6.2.3 Náklady vynaložené na nákup knihovních fondů (knihy, noviny, časopisy, 
zvukové knihy a nosiče) v období 1996–2013 (pokud nechybí údaje): 

 

6.2.4 Obecně ke knihovním fondům 

 Dle standardů zahraničních a nově i u nás přijatých má knihovna ročně měnit cca 10% 
knihovních jednotek z celkového počtu, což v MKAMT činí necelých 6.000 svazků ročně, 
obměňována asi třetinu tohoto počtu, z toho plyne: 

 dvoutřetinové navýšení rozpočtu na nákup knihovních dokumentů, to je nereálná 
částka k milionu Kč jen na nákupech knih; 
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 razantně snížit celkový počet knihovních fondů vyřazováním beztak 
nepůjčovaných multiplikátů zastaralé literatury zejména na pobočkách, odhadem 
by šlo o snížení počtu knihovních fondů o dalších 10-15.000 knih, což však není 
nutným řešením; 

 reálné řešení = kompromis dvou předešlých, přesto se jeví nesporným, že 
knihovna je podfinancována v oblasti nákupu knihovních jednotek. 

 Aktuální krátkodobé cíle financování nákupu knihovních fondů ročně: 

 580.000 Kč na tištěné knihy; 

   90.000 Kč na noviny a časopisy včetně elektronických; 

   20.000 Kč na nákup zvukových nosičů včetně zvukových knih; 

   10.000 Kč na nákup společenských her a obsahů tematických kufříků; 

   50.000 Kč na elektronické zdroje, zejména nově na e-knihy; 

 naopak ustupujeme od záměru nákupu filmové produkce, hudebních audio-
nosičů, kde s technologickým rozvojem a nabídkou oficiálních i neoficiálních 
internetových serverů nemá smysl investovat prostředky, které neodpovídají 
reálnému zájmu veřejnosti o tyto tituly ve veřejných knihovnách obecně. 

 Při skladbě a nákupu knihovních fondů zohledňují lety zkušené knihovnice většinová přání 
uživatelů tzv. „mainstream“ v knižní produkci, o nějž je mezi čtenáři největší zájem. 
Z důvodů omezených kapacit však tolik nezohledňujeme okrajové proudy literární tvorby, 
což je z pohledu efektivního vynakládání veřejných prostředků daňových poplatníků na 
knihovnu pochopitelné, z pohledu hlubšího čtenářsko-vzdělanostně-výchovného však 
diskutabilní. Převažující část našich uživatelů požaduje četbu zábavnou a odpočinkovou. 
Pokles zájmu veřejnosti o odbornou literaturu je mírný, leč dlouhodobý. 

6.2.5 Tematické kufříky a společenské hry 

 V českých knihovnách se začínají půjčovat tzv. tematické kufříky zejména dětským 
čtenářům. Jde o balíček knih, her, drobných hraček i tvůrčích pomůcek vztažených 
k jednomu tématu, uložených v ozdobené kartónové krabici či dětském kufříku s tématu 
odpovídajícím motivem, který dětskému čtenáři (zpravidla jeho rodiči) půjčujeme jako 
komplet domů. Témata např.: vesmír, první pomoc, princezny, dinosauři atd. Vůbec 
nejžádanější jsou logopedické kufříky… V naší knihovně jich nabízíme od konce roku 5. 

     

 Už v minulosti jsme na dětském oddělení nabízeli možnost zahrát si různé společenské hry, 
nyní opět po vzoru řady knihoven budujeme kolekci společenských her k půjčování 
domů. Zájem o tuto novinku v našem fondu je zatím veliký. 

 Elektronické knihy – jejich případné „půjčování“, použitelný model této služby pro veřejné 
knihovny našeho typu a velikosti se na českém trhu do konce roku 2013 nepodařilo ani 
dohodnout ani realizovat v pilotním projektu - pečlivě sledujeme vývoj v této oblasti. 
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6.3 Služby 

 V roce 2013 jsme z dotace VISK 9 uhradili odborně-erudovanou brigádní pracovní sílu a 
dokončili komplexní opravu autoritních záznamů – laicky vysvětleno, jedná se o úpravu 
jmen, příjmení obohacených o letopočty narození/úmrtí ve slovníku autorů, ilustrátorů, 
interpretů harmonizovaných se záznamy v Národní knihovně. Díky tomu jsme odstranili řady 
duplicit a chybných údajů, které našemu čtenáři výrazně zlepší vyhledávání knih v on-line 
katalogu. Neznamená to ovšem, že jsou všechny naše záznamy nyní 100% správné a 
dokonalé, řada autorů je nedohledatelných, nejednoznačných a nové záznamy přibývají. 
Slovníky však nyní čistí a udržují knihovnice průběžně. 

 Díky novým dotačním titulům z Úřadu práce v Semilech bylo možno zaměstnat opět 
pracovní sílu, která výrazně pokročila v „piktogramizaci“ (doplňování značení knih o 
žánrové, tematické, jazykové piktogramy + barevná trojpísmena). Dokončeno značení na 
všech pobočkách a kompletně naučná literatura ve volném výběru na odd. pro dospělé. 
Zbývá přeznačit už jen sklad knih na hl. budově, což plánujeme na rok 2014 včetně 
rozsáhlejšího vyřazování velmi zastaralých, duplicitních a více jak 10 let nepůjčených titulů. 
Díky novému označení jsou knihy snáze dohledatelné pro uživatele i rychleji a přesněji 
zařaditelné pro knihovnice. 

 Díky poměrně nízké ceně (4800,-Kč bez DPH / rok) zatím stále nabízíme Automatizovaný 
systém právních informací (ASPI) na našich počítačích pro veřejnost a nově přibyla 
možnost bezplatně od nás přistupovat do kursů rychločtení v projektu „Rozečti se.cz“, 
které je mimo knihovny na internetu jinak placenou službou. 

 Na podzim2013 jsme změnili obchodní model, 
dodavatele i nápojový automat, neboť spotřeba 
cca 100 porcí měsíčně byla pro původního 
provozovatele na hraně rentability. Ke konci roku 
jsme i nový obchodní model zhodnotili jako pro 
nás nevýhodný a do konce roku jsme našli 
dodavatele dostupného nápojového automatu pro 
čtenáře ke koupi, kdy jsme vlastníky i 
provozovateli prodejního automatu. 
Předpokládaná návratnost vložené investice při 
stávajícím zájmu cca 3-4 roky. Automat se však 
podařilo získat až počátkem roku 2014 a zatím 
funguje ke všeobecné spokojenosti.                                  Nápojové automaty v knihovně 

 Zela novou kolekci služeb především mladým lidem ve věku 15-26 let a školám v oblasti 
informačního vzdělávání precizujeme ve 2. polovině roku 2013 v rámci Informačního 
centra pro mládež, jemuž bude věnována samostatná kapitola dále. 

 Následuje přehled služeb knihovny, zeleně podbarvené podtržené značí ty, o něž je mezi 
našimi uživateli zájem, červeně pak ty, kde zájem stagnuje nebo dokonce není (poskytování 
řady z nich však stanovuje knihovní zákon). 
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6.3.1 Výpůjční služby:  

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

 půjčování hudby a převážně mluveného slova na CD a CD ve formátu MP3; 

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

 mezinárodní meziknihovní služby (MMS), půjčení dokumenty ze zahraničních knihoven; 

 elektronické dodávání dokumentů (eDDo) – elektronická kopie dokumentu; 

 čtenářské konto – balíček doplňkových služeb. 

6.3.2 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. 

6.3.3 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. 

 přístup k on-line databázi Automatizovaného systému právních informací (ASPI) 

6.3.4 Reprografické služby:  

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

 laminování do formátu A3 díky novému laminátoru na odd. pro dospělé. 

6.3.5 Doplňkové služby:  

 poslechová místa pro studium i odpočinek; 

 hudební klávesy; 

 automat na kávu a čaj pro rychlé občerstvení a zpříjemnění pobytu v knihovně. 

6.3.6 Služby handicapovaným:  

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

 půjčování zvukových knih zrakově a tělesně postiženým (jediní v regionu); 

 ozvučený počítač s přístupem k internetu, TV lupa…; 

 zázemí poradenského centrum nevidomých a zrakově postižených ve spolupráci se SONS 
Jablonec na Nisou a Tyflocentrem Liberec, o.p.s. 

6.3.7 Kultura a vzdělávání:  

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

 akce pro seniory, rodiny s dětmi, pro mládež a vůbec pro všechny;  

 „Virtuální univerzita třetího věku“; 

 „Turnovský Granátek“ – zájmový, literárně-dramatický kroužek pro děti. 
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6.3.8 Ostatní služby:  

 pronájem prostor krátkodobě příležitostným zájemcům společenský sálek; 

 reklamní a marketingová činnost – propagace komerčních aktivit v knihovně.  

6.4 Vize a realizace projektu knihovního systému Evergreen 

 V roce 2012 jsme zahájily práci na případné změně knihovního systému náhradou za 
modernější, ale dostupnější. Důvody: národní knihovnou jsou zároveň hlášeny zásadnější 
změny katalogizačních pravidel i trendy vyžadují užití knihovního systému optimalizovaného 
i pro mobilní telefony a zařízení. 

 Bohužel od ledna 2013 odešel z Národní technické knihovny do komerčního sektoru Ing. 
Václav Jansa, hlavní propagátor a „technický guru“ open source knihovního systému 
Evergreen u nás, díky čemuž jsme ztratili hlavní oporu pro implementaci u nás. Rovněž u 
převodu dat se zjistilo, že cca třetina našich stávajících záznamů potřebuje zásadní opravy, 
aby je bylo možno konvertovat do nového datového formátu a systému, což obnáší tolik 
práce a tolik neznámých proměnných, že zcela skepticky pozastavujeme práci na tomto 
záměru. 

 Zároveň se v českém knihovnictví objevuje nová akční skupina několika městských 
knihoven, jejichž technici za souhlasu ředitelů pracují na lokalizaci jednoduššího open 
source knihovního systému KOHA a je otázkou, zda nakonec nepůjde o řešení pro nás 
nejvhodnější. 

 Rovněž vývoj nástupce našeho systému Clavius nesoucí jméno Tritius pokročil, zatím 
nejsou známy cenové podmínky, jde však také o variantu pravděpodobně nejpohodlnější, 
nejméně pracnou a rizikovou, ale nejdražší – přesnější podmínky, za nichž by bylo možno o 
tomto knihovním systému uvažovat, budou sděleny výrobcem nejdříve na jaře 2014. 

 Zatím se definitivně nevzdáváme naděje, budou-li k tomu podmínky příznivější, že v projektu 
implementace AKS Evergreen budeme pokračovat, protože skýtá naší knihovně i knihovnám 
v Turnově jedinečnou šanci, jak na plnou automatizaci, tak čtenářům a uživatelům v našem 
městě dosud u nás neobvykle komplexní nabídku čtenářských služeb i přehledu literatury 
v naší lokalitě, a to vše za velmi efektivních a nízkých pořizovacích a provozních nákladů. 

 

  

 

  

 

 

 

? ? ? 
 

Kterým knihovním systémem nahradíme stávající zastarávající AKS Clavius je zatím nejisté 
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6.5 Informační centrum založeno a funguje – projekt MKMAT roku 2013  

 Záměr z roku 2007 až díky podpoře zřizovatele v letošním roce konečně realizován. 

 Snad „díra na trhu“ zde v Turnově + v knihovně zcela absentuje schopnost podávání 
informacím mládeži a pro mladé – v rámci ICM by mělo být toto napraveno i významně 
zlepšeno; snaha o aktivity pro 15-26 leté, kteří jinak o tradiční služby knihovny zájem nejeví. 

 Leden-únor 2013 – kompletní úprava prostor bývalého skladu na kancelář ICM (vymalování, 
pokládka podlah, stěhování a úprava nábytku dodavatelsky) a zároveň půjčovnu CD a 
zvukových knih + stěhování zázemí Tyflocentra zatím do bývalé čajovny, instalace 
infrastruktury a rozvodů svépomocně. 

    

Vizualizace záměru prostor ICM 

    

Skutečná realizace prostor ICM 

 Březen 2013 – výběr vhodného pracovníka ICM, komise vybírala z 11 zájemců, řada 
kvalitních a kvalifikovaných zájemců, nastoupí absolventka Kabinetu informačních studií a 
knihovnictví (KISK) MU v Brně, Mgr. Hana Janečková (do Turnova se stěhuje ze Vsetína). 

 Duben 2013 – zapracování se pracovnice, příprava otevření ICM účast na valné hromadě 
AICM v Prachaticích, návštěvy okolních ICM a NICM, konzultace. 

 Květen 2013 – IMC otevřeno, návštěvnost minimální do června 3 akce pro veřejnost. 

 Červen 2013 – pracovnice ve zkušební době odchází za výhodnější prací do Brna. 

 Srpen 2013 – výběr nového pracovníka – jen 4 zájemci obecně nižší úrovně proti 1. Výběru. 
Přijat Ing. Jan Macoun z Turnova, toho času dálkově studuje volnočasovou pedagogiku na 
liberecké univerzitě. 
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 Září-prosinec 2013 – zapracovává se nový pracovník, návštěvnost ICM mírně vzrůstá, 
zájem projevují spíše žáci 2. stupně základních škol, tvorba koncepce informačního 
vzdělávání pro SŠ a ZŠ, propagace ICM včetně instalace stánku ve většině turnovských 
škol, několik akcí a aktivit ICM. 

 Více údajů o ICM Turnov poskytne případným zájemcům vlastní výroční zpráva, viz 
[http://knihovna.turnov.cz/dokumenty/zprava-o-cinnosti-icm-turnov-2013.pdf]. 

 

    
 

    
 

    

Z aktivit Informačního centra pro mládež Turnov při naší knihovně 

http://knihovna.turnov.cz/dokumenty/zprava-o-cinnosti-icm-turnov-2013.pdf
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6.6 Nový dětský web knihovny – „Knihovníček.cz“ 2013  

 Knihovnice Eva Kordová iniciovala vznik a rozvoj webové prezentace turnovské knihovny 
pro dětské čtenáře. Stránky vytváří brigádně spolupracující student gymnázia, p. Adam 
Charvát. [http://www.knihovnicek.cz/]. 

 

 
 

6.7 Naši uživatelé, využití služeb 

Datum Tituly Periodika Čtenáři 

nad 15 let

Čtenáři 

do 15 let

Návštěvy 

fyzické

Výpůjčky MVS* Akce vše

31.12.1991 70505 ? 1777 ? 10745 54775 176 173

31.12.1992 72179 ? 1728 ? 11063 56467 132 247

31.12.1993 73697 ? 1576 ? 11145 63555 144 160

31.12.1994 75486 ? 1676 ? 12534 71782 283 194

31.12.1995 78001 ? 1671 ? 11955 70674 216 228

31.12.1996 79502 ? 1713 511 13918 69171 186 377

31.12.1997 81260 ? 1930 638 17441 64354 233 423

31.12.1998 85435 75 2105 729 19170 71242 135 353

31.12.1999 82767 77 2192 764 19459 83992 91 338

31.12.2000 81516 89 2100 685 18630 100167 79 354

31.12.2001 78665 87 2068 644 17682 101182 120 451

31.12.2002 79785 88 2045 641 14826 94280 46 394

31.12.2003 78929 86 1988 631 15896 99974 165 406

31.12.2004 77119 82 1990 620 16881 101530 137 565

31.12.2005 74840 111 1965 591 16160 101586 38 526

31.12.2006 59745 118 2083 679 17968 101505 125 532

31.12.2007 60748 126 1894 596 31440 101130 89 439

31.12.2008 61393 147 1872 822 32191 94908 66 444

31.12.2009 57076 150 1974 721 38839 94723 120 456

31.12.2010 57158 147 1912 648 40345 93254 80 337

31.12.2011 58401 145 2063 701 37704 96886 104 532

31.12.2012 58372 144 1987 677 38560 98327 107 304

31.12.2013 58127 141 2016 696 39857 98327 125 351

Základní statistické údaje o knihovně 1991-2013

červeně označené údaje - nejisté, nezjištěné; fondy (počet titulů) dle výkazů; * MVS jen našich čtenářů
 

 

 Další údaje o uživatelích, službách a výkonech MKAMT podává: 

http://www.knihovnicek.cz/
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6.8 Roční výkaz o knihovně za rok 2013 
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7 Spolupráce a členství 
 MKAMT je dlouholetým institucionálním a aktivním členem profesní organizace Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). 

 MKAMT členem občanského sdružení SKAT (uživatelé knihovních systémů firmy LANius, 
též provozuje stejnojmenný souborný katalog). 

 Prostřednictvím Evy Kordové se účastníme aktivit KLUBKA – Klubu dětských knihoven. 

 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; s Rohozeckým 
okrašlovacím spolkem, kterému poskytujeme prostor pobočky na Malém Rohozci; se 
Sociálně-zdravotními službami Turnov pobočka Výšinka, půjčování v penzionech, 
půjčování knih prostřednictvím Terénní pečovatelské služby; nově s Asociací pro rozvoj 
informačních center pro mládež (AICM) a 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, mateřskými 
centry, spolupráce je v různých letech různě intenzivní, ale trvalá a dlouhodobá. 

 Přeshraniční spolupráce v pracovní skupině euroregionu Nisa „EUREX knihovny“ – krom 
pravidelných pracovních setkání cca 3x do roka v květnu 2013 účast na akcích konference o 
dětském čtenářství a službách knihoven pro děti v německém Kamenz (přednášela Eva 
Kordová), dále „Po stopách Hynka Máchy“ v rámci cyklu malých projektů „Poznej svého 
souseda“ v okolí Doks a Bezdězu a na tradiční výtvarné soutěži „Krakonoš, Rzepior, Krabat 
– Znáte je?“ Pořádané ob dva roky tradičně polskou stranou… 

 

8 Kulturní a vzdělávací činnost 
 Jako každoročně i v roce 20132 konáno zejména díky vysokému pracovnímu nasazení Evy 

Kordové pod hlavičkou knihovny, knihovnou přímo nebo ve spolupráci více než 350 akcí s 
celkovým počtem účastníků 11.211 (podrobnosti viz přehled dostupný na našem webu 
[http://knihovna.turnov.cz/akce-a-aktuality.php]. 

 K akcím roku 2013 patří všechny pořady konané k výročí ilustrátorky Heleny Zmatlíkové; pak 
chronologicky pouze namátkou: lednové a únorové Pasování prvňáčků, březen měsíc 
čtenářství, Noc s Andersenem, Vypráví jen někdo, Den čtenářů na Hradě, Slavnost a 
besedy, výtvarné a tvůrčí dílny, říjnový týden knihoven, Den dětské knihy, adventní 
rozjímání, soutěže, ankety, akce pro školy, besedy a aktivizační pořady pro seniory, pořady 
o cestování, o Židovství, o regionálních osobnostech, o přírodě Českého ráje… 

http://knihovna.turnov.cz/akce-a-aktuality.php
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Večer na Sboře a zahájení výstavy mladé autorky 

 

      

Noc s Andersenem 2013 

 

    

Čteme všichni, vypráví jen někdo – místní a oblastní kolo 

 

     

              Ekologická pohádka pro ZŠ               Slavnost abecedy a čtení v městském divadle 
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Den čtenářů na hradě (Valdštejně) 

 

    

Výtvarné a tvůrčí dílny 

 

    

                          Vánoční hodinky                   Z výletu v Praze – účast na anketě SUK 2013 

 

 Seznam akcí a aktualit vydá na desítky hustě potištěných stran, které by tuto zprávu 
neúměrně rozšířily. Případným zájemcům jsou k nahlédnutí kroniky našich akcí v knihovně. 
Podrobné statistiky a informace viz materiály knihovnice a kulturní pracovnice, paní Evy 
Kordové  
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8.1 Virtuální univerzita třetího věku      

 Po vzoru některých městských knihoven (v Sedlčanech, Semilech ad.) jsme se zapojili od 
října 2012 do projektu Virtuální univerzita třetího věku (VU3V), více informací o tomto 
bohulibém projektu českých univerzit viz web [http://www.e-senior.cz]. 

 

 Konzultační středisko obsluhuje jako loni, velmi se osvědčivší, externí pracovnice, slečna 
Lenka Jůnová. V roce 2013 jsme pokračovali dalšími 4 kursy (průměrně 20 studentů 
v každém kursu): Čínská medicína v naší zahrádce; Život a dílo Michelangela Buonarroti; 
Dějiny oděvní kultury I; Etika jako východisko z krize společnosti opět doplněné posezením 
a tematickými přednáškami. 

 

    
     

Z přednášky VU3V 
 

9 Co v knihovně plánujeme v roce 2014 
vizualizace řešení ICM, půjčovna multimédií a sálku v suterénu hl. budovy knihovny 

9.1 Stěhování veřejného internetu do suterénu 

 V návaznosti na realizaci ICM podle zřizovatelem přislíbeného vrácení hospodářského zisku 
za rok 2013 plánujeme rovněž úpravu prostor po čajovně (pro niž se nenašel seriosní 
provozovatel) na multimediální studovnu – internet pro dospělé, důvody pro: 

 zamezení problematickým kolizním situacím mezi dětskými čtenáři, jejich rodiči a 
mnohdy sociálně problematičtějšími dospělými uživateli veřejného internetu; 

 rušné chování dětí u počítačů se přesune do místnosti u dětského oddělení (místo 
dospělých); 

 více místa pro knihy i činnost na dětském oddělení; 

 větší komfort dospělých uživatelů veřejného internetu – méně schodů, toalety u 
počítačů; 

http://www.e-senior.cz/
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 více-obslužnost veřejného internetu jak z odd. pro dospělé tak z ICM = rozšíření 
otevírací doby a dostupnosti služby; 

 většinový konsenzus na tomto řešení i u zaměstnanců MKAMT; 

 po přestěhování multimediální a zvukové knihovny prostor využít jako hernu k přiléhajícímu 
dětskému oddělení (pěkným příkladem nám je herna v Městské knihovně Litvínov). Rovněž 
prostor veřejného internetu pro dospělé čtenáře poněkud koliduje s potřebami šatny a 
dětského oddělení, zejména pak dětí a jejich rodičů. Je tedy pravděpodobné, že dojde 
k přestěhování internetu pro dospělé v nějaké provozně odlehčené formě právě do 
občerstvovacích prostor čajovny, nic by tak nebránilo vzniku jakési internetové mini-kavárny.  

9.2 úpravu zázemí pro poradenské centrum zrakově postižených    

 Místo plánované herny (vyžaduje rozsáhlejší úpravy na přilehlém dětském oddělení) ve 
zbývajícím prostoru v 1. patře vyklizeném po půjčovně CD a ZK vznikne kancelář se dvěma 
stoly a počítači coby pracovními místy (z toho jedno bude k dispozici jako ozvučené PC i 
zrakově postiženým) + klubový prostor vhodný jak pro zpracování fondu dětského oddělení, 
probíhající piktogramizaci, katalogizaci AV médií, tak pro potřeby Poradenského centra 
zrakově postižených (nevyžaduje nové zařízení ani vícenáklady, provedeme svépomocně). 

9.3 Úpravy na hlavní budově ve volných výběrech – více knih čtenářům    

 Neustále bojujeme s místem. Rovněž chceme co nejvíce knih předložit čtenářům přímo ve 
volném výběru (každý titul, který je umístěn do skladu se stává mnohem méně vypůjčitelným 
– „co oko nevidí…“). Vytipováno několik prostor a regálových úprav pro zvýšení kapacity, a 
to na obou odděleních, přičemž na dětském odd. jde řádově až o 10%! 

9.4 Reklama a propagace knihovny 

 I přes rozšiřování repertoáru poskytovaných služeb, otevírací doby, zvyšování úrovně 
značení knihovních fondů, proškolování pracovníků, technickou modernizaci i klientštější 
přístup knihovnic se nám významně nedaří zvyšovat počet registrovaných čtenářů, který ani 
v roce 2013 nevybočil z dlouhodobých statistik, proto zkusíme, pokud nám na to jen trochu 
prostředků v rozpočtu postačí, investovat do reklamy alespoň 1x za rok formou informačního 
bulletinu do schránek v Turnově a viditelnějšího značení našich pracovišť, což jsme dosud 
nikdy nerealizovali. Knihovně citelně chybí klasická reklama, reklamní kampaň, na niž se u 
organizace našeho tipu finance běžně nedostávají. Nechceme však, aby to bylo na úkor 
např. objemu prostředků určených na knihy či na podporu našich činností a služeb pro 
veřejnost. 
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V Turnově 23. listopadu 2014 výroční zprávu vypracoval 

Mgr. Hanuš Karpíšek 

         ředitel MKAMT 


