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K našim uživatelům patří i příslušníci národnostních menšin 

Velké oblibě se u nás těší divadelní představení pro rodiče s dětmi 
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1 Rok 2007, rok vnitřní modernizace knihovny a zefektivnění1 Rok 2007, rok vnitřní modernizace knihovny a zefektivnění1 Rok 2007, rok vnitřní modernizace knihovny a zefektivnění1 Rok 2007, rok vnitřní modernizace knihovny a zefektivnění    

 

Uplynulý kalendářní rok 2007rok 2007rok 2007rok 2007 byl ve Městské knihovně Antonína Marka Turnov 

(ve zkratce MKAMT) i přes trvající úsporný rozpočet ve znamení ve znamení ve znamení ve znamení podstatných 

investicinvesticinvesticinvestic, z toho vyplývající vnitřní modernizacevnitřní modernizacevnitřní modernizacevnitřní modernizace a a a a rovněž několika odvážných odvážných odvážných odvážných 

rozhodnutírozhodnutírozhodnutírozhodnutí majících za cíl zefektivzefektivzefektivzefektivnění provozu organizacenění provozu organizacenění provozu organizacenění provozu organizace. Během právě 

popisovaného období jsme vytvořili podmínky pro další zlepšení a rozšíření 

našich služeb veřejnosti i ke zvýšení profesionalizace knihovny v souladu 

s obecnějšími směry vývoje českého knihovnictví. Podstatnou částí každé z dále 

uvedených změn má být i hodnoceníhodnoceníhodnoceníhodnocení, které však v několika případech nevyzní 

jednoznačně.1 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
                                                 
1 Jako každoročně upozorňuji na formulace uváděné v 1. osobě množného čísla, jimž naznačuji 

snad převládající názor či spolupráci kolektivu knihovny v dané věci, nicméně se s ním nemusí 

naši pracovníci ztotožňovat. Za veškerý obsah plně zodpovídám, chyby a překlepy ve faktických 

údajích vzhledem k uváděnému množství informací nevylučuji a omlouvám se za ně. 
 

Pořízení a instalace pojízdných 
regálů patřila k nejnáročnějším  a 
nejvýznamnějším úkolům roku 
2007, celý sklad byl opraven. 
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1.1 Od kritiky k poděkování1.1 Od kritiky k poděkování1.1 Od kritiky k poděkování1.1 Od kritiky k poděkování    

Zpráva je koncipována, tak, že více textu je věnováno oblastem, které aktuálně 

potřebujeme řešit, či řešíme (např. personalistika), oblastem které fungují, 

(např. knihovní služby) taková pozornost věnována nebude. Zpráva je psána 

obsáhle, avšak věcně, nevyhýbám se zde i možným konfrontačním myšlenkám 

a názorům včetně vlastní sebe/reflexesebe/reflexesebe/reflexesebe/reflexe. 

 

Jistě, máme se coby knihovna jako celek i čím pochlubit a za to, že bylo 

dosaženo nejednoho úspěšného kroku v našem konání patří poděkovánípoděkovánípoděkovánípoděkování: 

 

• všem našim zaměstnanců za zodpovědně konanou a odvedenou práci, 

• našim dobrovolným paním knihovnicím, za to s jakou péčí a obětavostí 

působí na svých pobočkách, 

• zástupcům zřizovatele, s nimiž jsme v kontaktu a dennodenně řešíme 

běžné provozní záležitosti, za vstřícnost, ochotu, někdy i za ochrannou 

ruku, kterou drží nad knihovnou 

• a samozřejmě všem našim uživatelům, čtenářům i návštěvníkům za to, že 

využíváte našich služeb, ale především za to, že zůstáváte i v dnešní 

přetechnizované době věrni knihovně, knize a čtení. 

 

 

 

Mgr. Hanuš Karpíšek 

                                                                                                                      ředitel MKAMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptace nepořádkem zanesené klubovny 
Turnovského Granátku na snad 
reprezentativní prostor ředitelny (2005:2007) 
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2 Status 2 Status 2 Status 2 Status –––– knihovna jako instituce knihovna jako instituce knihovna jako instituce knihovna jako instituce    

 

Ve sledovaném období nedoznal status ani formální organizační struktura 

žádných změn, ať již ve vztahu ke zřizovateli, tak ve vztahu k odborným, 

profesním a zájmovým institucím: 

 

• MKAMT příspěvková organizacepříspěvková organizacepříspěvková organizacepříspěvková organizace zřízená Městem Turnov 

• MKAMT registrována u MK ČR jako veřejná univerzální knihovna veřejná univerzální knihovna veřejná univerzální knihovna veřejná univerzální knihovna 

ssss    profesionálními pracovníkyprofesionálními pracovníkyprofesionálními pracovníkyprofesionálními pracovníky (možnost čerpání grantů na podporu 

činnosti veřejných knihoven definováno Knihovním zákonem) 

• MKAMT členčlenčlenčlenem SdružeSdružeSdružeSdružení uživatelů automatizovaných knihovních systémů ní uživatelů automatizovaných knihovních systémů ní uživatelů automatizovaných knihovních systémů ní uživatelů automatizovaných knihovních systémů 

firmy LANius s.r.o.firmy LANius s.r.o.firmy LANius s.r.o.firmy LANius s.r.o. (spolupráce prostřednictvím projektu souborného on-

line katalogu SKAT) 

• MKAMT členčlenčlenčlenem celostátního SKIPu (Sdružení knihovníků a informačních Sdružení knihovníků a informačních Sdružení knihovníků a informačních Sdružení knihovníků a informačních 

pracovníkůpracovníkůpracovníkůpracovníků, možnost odborných školení, profesní podpora apod.) 

• MKAMT aktivní vaktivní vaktivní vaktivní v    sekcisekcisekcisekci SKIPu KDK (Kluby dětských knihovenKluby dětských knihovenKluby dětských knihovenKluby dětských knihoven) 

• MKAMT členčlenčlenčlenem IBBY (International Board of Book for Young People) 

• MKAMT pasivním členčlenčlenčlenem regionální Pekařovy společnostiPekařovy společnostiPekařovy společnostiPekařovy společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKAMT má právní subjektivitu v rozsahu stanoveném platnou zřizovací listinou 

k srpnu 2004. Vlastníme dva živnostenskživnostenskživnostenskživnostenské listyé listyé listyé listy, které nás opravňují podnikat 

formou vedlejší hospodářské činnosti: „Maloobchodní prodej“, „Reklamní a 

marketingová činnost“. 
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3 Personalistika 3 Personalistika 3 Personalistika 3 Personalistika –––– vše je o lidech, pro lidi a s lidmi vše je o lidech, pro lidi a s lidmi vše je o lidech, pro lidi a s lidmi vše je o lidech, pro lidi a s lidmi    

 

Během 1. čtvrtletí 2007 byl prakticky snížen počet zaměstnancůsnížen počet zaměstnancůsnížen počet zaměstnancůsnížen počet zaměstnanců na hlavní 

pracovní poměr z 8 na 6. 

 

3.1 Propuštění uklízečky/knihovnice, úspora za cenu snížení úrovně úklidu3.1 Propuštění uklízečky/knihovnice, úspora za cenu snížení úrovně úklidu3.1 Propuštění uklízečky/knihovnice, úspora za cenu snížení úrovně úklidu3.1 Propuštění uklízečky/knihovnice, úspora za cenu snížení úrovně úklidu 

Výpovědí s odstupným odešla dlouholetá pracovnice paní Alena Vodhánělová 

vykonávající jednou polovinou úvazku úklidové práce a druhou polovinou 

úvazku pak pomocné knihovnické práce, plus zajišťování půjčovních služeb na 

pobočce Výšinka. Pracovnice po mnoho let nebyla zvyklá vykonávat 

v zaměstnání práci po dobu zákonem stanovených osm hodin a ani po 

upozornění nebyla za stanovený plat ochotna na tom nic měnit. Její pracovní 

úkoly nevyžadující zvláštní kvalifikaci, ani odbornou způsobilost, převzaly,  

například po vzoru Městské knihovny v Semilech, knihovnice na jednotlivých 

odděleních. Konkrétně se jedná o úklid prostoru oddělení či poboček, dále o 

značení a balení knih. Půjčování na pobočce VýšinkaPůjčování na pobočce VýšinkaPůjčování na pobočce VýšinkaPůjčování na pobočce Výšinka začala zajišťovat naše 

externě spolupracující důchodkyně, paní Jana Korolevyčová, která sem přešla 

z pobočky Malý Rohozec, kam již pro ni bylo ze zdravotních důvodů 

komplikované dojíždět. Protože přímo na sídlišti Výšinka bydlí, vyřešili jsme 

touto změnou dva problémy naráz. Navíc má tato stále aktivní a komunikativní 

seniorka mnohem blíže k převažující klientele této pobočky v důchodovém 

věku. 

 

Odchodem pracovnice zajišťující 

pravidelný úklidúklidúklidúklid všech prostorprostorprostorprostor, po 

započítání odstupného, od třetiny roku již 

šetříme podstatné mzdové prostředky. Na 

úklidu schodiště a chodby se v týdenních 

intervalech, stejně jako při sobotním 

půjčování střídají všichni zaměstnanci 

knihovny vyjma kolegyně Kordové, která 

ze zdravotních důvodů nemůže vykonávat 

úklidové práce. Naopak koná kulturní akce 

v některých víkendových dnech. Úklid 

suterénu a veřejných toalet zajišťují 

Ačkoliv knihovna zaměstnávala pracovníka na 
úklid, povalovaly se po půdě i takovéhle 
skvosty zachycené na snímku 
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provozovatelé čajovny. Základní úklid veřejných prostor je zajištěn, kritické a 

dosud nevyřešené jsou úklidy generální (1-2x do roka, mytí velkého počtu 

vysokých dvoj-oken (často z pohledu BOZP i prostorových možností nikoliv 

bezpečně přístupných), praní záclon, vymetání pavučin, perfektní úklid 

sociálního zařízení. Zde neomlouvá ani skutečnost že došlo k roční úspoře na 

spotřebě vody v řádu několika tisíc korun. Stav je řešitelný několika způsoby, 

z nichž asi finančně nejvýhodnějším se jeví 1-2x generální úklid objektu 

úklidovou firmou (vždy bude levnější, než placení stálého zaměstnance). 

 

3.2 Propuštění účetní/knih3.2 Propuštění účetní/knih3.2 Propuštění účetní/knih3.2 Propuštění účetní/knihovnice, úspora a pružnější vedení účetnictvíovnice, úspora a pružnější vedení účetnictvíovnice, úspora a pružnější vedení účetnictvíovnice, úspora a pružnější vedení účetnictví 

Rovněž výpovědí s odstupným odešla, v knihovně je několik let zaměstnaná, 

paní Kateřina Nováková vykonávající fakticky 2/3 úvazku práce spojené 

s vedením účetní agendy a 1/3 úvazku půjčování na pobočce Turnov II. Hlavním 

důvodem ke zrušení tohoto pracovního místa byl i v roce 2007 přetrvávající 

úsporný rozpočet, který by nás i při počtu 7 pracovníků nutil k posilování 

mzdových nákladů na úkor jiných rovněž napjatých rozpočtových položek. 

 

Jako šťastné řešení se jeví s odstupem času fakt, že účetní agendu nově vede 

externí účetníexterní účetníexterní účetníexterní účetní, s nímž se vtahy řídí výhradně na bázi zejména ekonomické a 

odborné výhodnosti. Účetnictví nám vede pan Ing. Jaroslav Šimek, který byl 

zvolen mezi několika zájemci zejména díky referencím ze semilské knihovny, 

pro něž účetnictví dlouhodobě zpracovává, i na základě toho, že s ním 

v minulosti paní Nováková řadu účetních problémů naší organizace 

konzultovala. 

 

Veškeré úkoly spojené s předzpracování účetních podkladů po bývalé účetní 

převzal ředitel knihovny, čímž získal úplnou představu o finančních tocích 

v organizaci. Nutno otevřeně přiznat – přechod k novému modelu vedení 

účetnictví v organizaci byl složitý, doprovázený řadou chyb, naštěstí vždy 

dohledatelných, dohledaných a opravených bez jakýchkoliv negativních vazeb 

na obchodní partnery (závazky, pohledávky) či státní instituce (FÚ, OSSZ, ZP, MK 

ČR…). Nová spolupráce je koncipována mnohem pružněji, díky čemuž jsme 

dokázali snad lépe popsat finanční hospodaření knihovny a letos vůbec poprvé 

striktně vydělit v automatizovaně zpracovávaném účetnictví účtování 

jednotlivých grantů, jejichž spolu/financování lze tak velmi snadno dohledat a 
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prokázat. V příštím roce plánujeme poprvé v historii MKAMT striktní oddělení 

financování kulturních aktivit v rámci rozpočtu knihovny, od čehož si slibujeme 

jasně vymezené finanční mantinely, v nichž můžeme naše jednotlivé činnosti 

realizovat (heslo: méně improvizace a stresu – více jistoty a klidu). 

 

3.3 Efektivnější využití potenciálu knihovnice, paní Altové3.3 Efektivnější využití potenciálu knihovnice, paní Altové3.3 Efektivnější využití potenciálu knihovnice, paní Altové3.3 Efektivnější využití potenciálu knihovnice, paní Altové 

Výše popsané personální změny podmínili změnu pracovní náplně, zkušené 

knihovnice, bývalé ředitelky knihovny, paní Danuše Altové, která úspěšně 

převzala úkoly na pobočkách Turnov II a Malý Rohozec. Jako klíčové se jeví 

profesionální působení na jinak prostorově i polohou nevyhovující pobočce 

Turnov II (nárůst počtu čtenářů i výpůjček v tuto chvíli již v desítkách procent). 

K jejím dalším podstatným pracovním úkolům patří dokončování více než 

základní, bohužel časově náročné, katalogizace audio-vizuálních titulů 

(zvukových knih, MC, CD, CD-ROM), coby nutné podmínky pro jejich 

automatizované půjčování veřejnosti. V této oblasti začínáme prakticky od nuly. 

Od kolegyně Kordové převzala vedení zvukové knihovny (načtené knihy pro 

zrakově a tělesně postižené na MC, nově i na CD a ve formátu MP3). 

 

    

    

    

Pohled do interiéru pobočky MKAMT na 
Turnově II, tento prostor je velmi stísněný a 
naprosto neodpovídá tomu, že jde o 2. 
centrum Turnova s velkou koncentrací lidí 

Díky pěkně zařízenému interiéru patří pobočka 
MKAMT na Malém Rohozci k nejhezčím 
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3.4 Ostatní pracovníci knihovny 3.4 Ostatní pracovníci knihovny 3.4 Ostatní pracovníci knihovny 3.4 Ostatní pracovníci knihovny –––– nárůst práce nárůst práce nárůst práce nárůst práce    

Na dospělém oddělení již řadu let kvalitně odvádí svoji práci kolegyně Eva 

Havlová a Irena Laurynová. Kromě úklidu, značení a balení knih jim ke 

standardním činnostem spojeným s akvizicí (pořizováním), evidencí, 

půjčováním a vyřazováním knihovních fondů přibylo preciznější katalogizování 

záznamů v souladu s požadavky Národní knihovny ČR (popsáno v jedné 

z dalších kapitol). Mnohem náročnější je i práce se stále o nové moduly 

rozšiřujícím automatizovaným knihovním systémem. 

 

Provoz oddělení pro děti a mládež v plném rozsahu zajišťuje knihovnice, paní 

Eva Hůlková. Nárůst pracovních úkonů je totožný jako na oddělení pro dospělé. 

 

Na trvale nadstandardně vysoké úrovni jsou výsledky kulturní a vzdělávací 

práce kolegyně Evy Kordové, ať již v oblasti práce s dětmi, či se seniory, dále 

v propagační činnosti naší instituce. Pro knihovnu nezanedbatelný je i její 

společenský vliv. Díky několika výše popsaným opatřením i poskytnutím 

technického vybavením a samostatné kanceláře se jmenované kolegyni 

podstatně zlepšily pracovní podmínky oproti létům minulým. Je to zcela 

autonomní a samostatná pracovnice, která se úkoluje v podstatě sama v mezích 

daných našimi provozně-finančními podmínkami. 

 

Ředitel knihovny, pan hanuš Karpíšek zajišťuje veškerou agendu, kterou si jen 

provoz a řízení knihovny vyžaduje, od správy hlavní budovy a poboček přes 

zpracovávání účetních podkladů, stanovování a dosahování rozvojových a 

koncepčních cílů knihovny, přes časté zastupování pracovnic ve výpůjčních 

službách, až po tvorbu propagačních materiálů, správu webu… V posledním 

roce opět z důvodu úspor za odborné draze účtované služby v oblasti IT věnuje 

podstatnou část svého pracovního času rutinní správě počítačů a počítačové 

sítě. O jara 2007 se stará o údržbu pozemku kolem knihovny, neboť tak 

šetříme cca 20.000,- Kč ročně za služby zahradnické firmy, se kterou jsme 

navíc spokojeni nebyli (od této úspory nutno odečíst jednorázovou investici cca 

8.000,- Kč za kvalitní elektrickou sekačku s pojezdem a nákup květníků 

s květinami na tradiční letní výzdobu a jednoroční odvoz kompostovaného bio-

odpadu). 
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Ještě s námi spolupracuje externě paní Zdenka Mejdrová, půjčuje na naší 

nejmenší pobočce Dolánky. Nadstandardně mívá otevřeno po dohodě s uživateli 

veřejného internetu i mimo stanovenou půjčovní dobu, zajišťuje roznášku knih 

nepohyblivým seniorům v místě. Nejnutnější a rozsáhlé opravy knih nám 

zajišťuje na dohodu o provedení práce důchodce, pan Jiří Hendrych. 

 

3.5 Zastu3.5 Zastu3.5 Zastu3.5 Zastupitelnost, zamyšlení i budoucí krátkodobá personální vizepitelnost, zamyšlení i budoucí krátkodobá personální vizepitelnost, zamyšlení i budoucí krátkodobá personální vizepitelnost, zamyšlení i budoucí krátkodobá personální vize    

Ani v roce 2007 se nepodařilo uspokojivě vyřešit problém plné zastupitelnosti 

všech pracovníků pro případ nečekané dlouhodobé nemoci apod. pracovníkem 

jiným, aniž by to nemělo vliv na plnění všech provozních úkolů. 

 

ZastupitelnostZastupitelnostZastupitelnostZastupitelnost je splněna beze zbytku pouze na odd. pro dospělé (dvojice 

Havlová-Laurynová). Na odd. pro děti a mládež zastupuje pí Hůlkovou zpravidla 

ředitel organizace, není-li vytížena jinde, pak i kolegyně Altová. Bohužel kvůli 

značnému pracovnímu vytížení nelze počítat s paní Kordovou, jejíž parketou 

však dětský čtenář je. Paní Altovou na pobočce Turnov II zastupuje rovněž 

ředitel. K zastupování na dalších pobočkách v případě krátkodobé nemoci 

nedochází, je zavřeno. V případě dlouhodobé nemoci by vznikl těžko řešitelný 

provozně-organizační problém s pravidelným zastupováním. Ředitel je 

teoreticky zastupován paní Havlovou, která je sice zástupkyní ředitel(ky/le) po 

řadu let, ovšem s tím, že v praxi nikdy nevykonávala dlouhodobý zástup, 

pročež je na místě obava z možné stagnace, možná i kolapsu vyplývající 

z absence plnění povinností spojených se řízením knihovny. Zde se výhodou 

jeví právě externí účetní, který je s to samostatně, dle pokynů zástupkyně, řešit 

základní povinnosti spojené s hrazením zákonných závazků, zpracováním mezd 

a snad i dodržováním rozpočtové kázně. Snad ještě bývalá ředitelka, stávající 

knihovnice, paní Altová obeznámená detailně se všemi postupy by byla 

v poměrně krátké době schopna potřebného zástupu. Problém této 

zastupitelnosti by měl být během roku 2008 řešen. 

 

Zdaleka nejhorší je praktická nezastupitelnost kolegyně Evy Kordovénezastupitelnost kolegyně Evy Kordovénezastupitelnost kolegyně Evy Kordovénezastupitelnost kolegyně Evy Kordové, neboť až 

na výjimku (v případě paní Altové při aktivitách pro zrakově postižené, 

respektive pro seniory), není v knihovně další pracovník, který by měl jak vztah, 

tak praktickou průpravu k organizování a pořádání doprovodných kulturních, 

výchovných či vzdělávacích akcí. To je personální odkaz bývalého vedení 
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knihovny a není řešitelný bez možnosti přijmutí nového pracovníka, který by byl 

mimo jiné zaučen do této problematiky, měl k ní blízko (a byl i kolegyní 

Kordovou v pozici rovnoprávného spolupracovníka akceptován). 

 

Velká část dlouholetých zaměstnanců, nejen v naší knihovně, vykonává svoji 

práci svědomitě, leč bez „přidané hodnoty“, a to ve stylu: „odpracuji svých 8 

hodin a padla“ (všichni máme své soukromí a rodiny). Dobrá knihovna 

vycházející maximálně vstříc požadavkům, potřebám a očekávání svých 

uživatelů však musí pracovat a komunikovat právě s touto „přidanou 

hodnotou“. Bohužel jsme neziskovou institucí finančně plně navázanou na 

rozpočtovou sféru, proto nemáme valnou možnost výrazně motivovat i 

sankcionovat zaměstnance/knihovníky finančně a tak od nich očekávat 

plnohodnotný klientský přístup k uživatelům, jako tomu v ideálních případech 

je v soukromém sektoru služeb. Pak je otázkou, zda něco řeší přijmutí nového 

zaměstnance, který dostane svých tabulkových cca 12.000,- Kč hrubého při 

vědomí, že je to málem ne polovina průměrného příjmu celostátního. Přijme 

práci v knihovně za těchto podmínek dostatečně motivovaný a vzdělaný člověk? 

 

Má-li být rozšířen a dále zkvalitňován rozsah našich stávajících služeb 

veřejnosti o několik plánovaných nových (půjčování multimedií, provozování 

informačních bází, zajištění některých moderních informačně-knihovnických 

služeb) a především rozšířena otevírací doba na hlavní budově (včetně zrušení 

překonaného zavíracího dne), jakož i dořešena problematika zastupitelnosti, 

musí být v následujícím roce řešena možnost obsazení sedméhoobsazení sedméhoobsazení sedméhoobsazení sedmého limitem 

zřizovatele ještě povoleného pracovního místapracovního místapracovního místapracovního místa v MKAMT, jde o problém 

finanční, a o to jak moc ne/bude nový pracovník kvalifikovaný. 

 

3.6 Dodatky 3.6 Dodatky 3.6 Dodatky 3.6 Dodatky –––– platy, školení platy, školení platy, školení platy, školení    

Zaměstnancům MKAMT byl vvvv    lednu 2007lednu 2007lednu 2007lednu 2007 dle Nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. 

navýšen platnavýšen platnavýšen platnavýšen plat. Dále jsme v oblasti platové v plném rozsahu začali uplatňovat 

Zákoníkem práce stanovené příplatky za práci o víkendech,příplatky za práci o víkendech,příplatky za práci o víkendech,příplatky za práci o víkendech, případně vvvv    nocinocinocinoci. 

Spravedlivější systém přiznávání straveneksystém přiznávání straveneksystém přiznávání straveneksystém přiznávání stravenek, který začal zohledňovat skutečně 

odpracované směny a naopak čerpaná náhradní volna. Všichni zaměstnanci 

jsou již standardně seznámeni se systémsystémsystémsystémem poskytování příspěvků zposkytování příspěvků zposkytování příspěvků zposkytování příspěvků z    FKSPFKSPFKSPFKSP, a 

tyto příspěvky jsou jim v repertoáru rozšířeném např. o příspěvek na 
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důchodové pojištění v rámci jasně stanovených pravidel také vypláceny. (O kolik 

by se zjednodušilo papírování, nebylo-li by zákonem vyžadováno vedení FKSP a 

nucená hra podle pravidel stravenkové lobby v tak malé organizaci, jako jsme 

my se 6 zaměstnanci. Ještě že u nás nemáme odbory.) 

 

Neuzavíráme pro organizaci finančně méně výhodné pracovní smlouvy pracovní smlouvy pracovní smlouvy pracovní smlouvy 

dřívějšího typu Dohodou o pracovní činnosti, ale pouze Dohodou o provedení Dohodou o provedení Dohodou o provedení Dohodou o provedení 

prácepráceprácepráce, u které je respektována minimální zákonná výše mzdy za hodinu. To vše 

jsou výsledky více jak rok trvající transformace v personální oblasti. Zatím se 

nám nepodařilo svépomocí spustit plánovaný automatizovaný systém evidence 

docházky, který by nahradil rutinní papírování. 

 

Rok 2007 navázal na trend započatý v roce předcházejícím, podstatně narostla 

účastúčastúčastúčast knihovnic na odborných školeníchna odborných školeníchna odborných školeníchna odborných školeních všestranného typu. Aktivně se 

účastníme zásadních či pro nás obohacujících celostátních knihovnických akcí, 

konferencí, happeningů vždy minimálně jedním naším zástupcem. V rámci dále 

popsané realizace grantu VISK9 proběhlo přímo v MKAMT školení z Národní 

knihovny. Pracovníci se neustále zdokonalují v počítačové gramotnosti 

(podrobný rozpis těchto aktivit jde nad rámec této zprávy a je patrný 

z cestovních příkazů či hrazených účastnických poplatků, které ovšem 

v porovnání s běžnými komerčními vzdělávacími kursy dosahují v oblasti 

knihovnictví desetinové ceny). Za zmínku stojí účast naší externí 

spolupracovnice, důchodkyně paní Korolevyčové, na celostátním semináři pro 

knihovníky seniory, kterou jsme jí mohli věnovat jako mimofinanční odměnu za 

její spolupráci. 
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4 Objekty a prostory knihovny4 Objekty a prostory knihovny4 Objekty a prostory knihovny4 Objekty a prostory knihovny    

 

MKAMT vyvíjí činnost v roce 2007 v nezměněném počtu objektů: 

 

1. hlavní budovahlavní budovahlavní budovahlavní budova – Jeronýmova 517, 51101 Turnov I 

2. pobočka Turnov IIpobočka Turnov IIpobočka Turnov IIpobočka Turnov II – Alešova 1052, 51101 Turnov II (budova 1. stupně ZŠ, 

přízemí) 

3. pobočka Výšinkapobočka Výšinkapobočka Výšinkapobočka Výšinka – Granátová 1918, 51101 Turnov (penzion, 1. patro) 

4. pobpobpobpobočka Mašov očka Mašov očka Mašov očka Mašov – Mašov 113, 51101 Turnov (hasičská zbrojnice, přízemí) 

5. pobočka Malý Rohozecpobočka Malý Rohozecpobočka Malý Rohozecpobočka Malý Rohozec – Malý Rohozec 18, 51101 Turnov (domek MÚ, 

přízemí) 

6. pobočka Dolánkypobočka Dolánkypobočka Dolánkypobočka Dolánky – Dolánky u Turnova 9, 51101 Turnov (budova školy, 1. 

patro) 

                                                                             6    

    

    

     5     5     5     5    

                                                                                        1                                                                                        1                                                                                        1                                                                                        1    

    

    

    

                                                                                                                                    

    

    

           2           2           2           2    

    

                                        4                                                      4                                                      4                                                      4                                                      3                                        3                                        3                                        3    

    

    

    

    

    

 
 

Snímky všech 
objektů, v nichž 
sídlí MKAMT 
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4.1 Hlavní budova4.1 Hlavní budova4.1 Hlavní budova4.1 Hlavní budova    

Na hlavní budově i letos doznívaly loňské zásadní změny ve využití některých 

prostor (viz předchozí výroční zpráva). Nyní zejména ve vnitřním zařízení a 

úpravách pro nové funkce prostor – uvedeny nejpodstatnější: 

 

• díky pochopení ze strany Odboru správy 

majetku (OSM) byl zcela renovován 

prostřední sklad knih, pokládka linolea, 

výmalba, posílení osvětlení, proběhlo i 

plánované, leč na výběrové řízení náročné 

vybavení skladu posuvnými regály, které 

podstatně znásobili neúnosnou skladovací 

kapacitu prostor, zlepšili pracovní 

podmínky, hlavně v souladu s BOZP (viz 

dále), 

• definitivně vyklizen a upraven prostor zázemí sálku zejména potřebám 

detašovaného pracoviště Tyflocentra Liberec, o.p.s.,  

• na oddělení multimedií a internetu 

v 1. patře (dříve kancelář) 

svépomocí nikoliv vzhledně, ale 

levně upraven starý nábytek tak, 

aby zde bylo možno 

v uzamykatelných stolech 

ponechat bez dozoru výpočetní 

techniku s veřejným internetem i 

multimediální nosiče ve starých kartotékách (nutno ještě dořešit 

uzamykání), truhlařil ředitel, oddělení otevřeno v únoru 2008, tj. v době 

vzniku této zprávy, nábytek 

považujme za provizorní včetně 

naprosto nevyhovujících koberců 

na podlaze, 

• na oddělení pro děti a mládež 

prostěhován nábytek, díky čemuž 

byla mírně navýšena jak kapacita 

volného výběru knih, tak přibilo 1 

Pojízdné regály 

Oddělení multimedií a internetu 

Stěhováni regálů 
na oddělení pro 
děti a mládež 
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počítačové místo pro dětské uživatele 

• kancelář po bývalé paní účetní v podkroví 

upravena pro zpracovávání a katalogizace 

multimedií, 

• na půdách v podkroví i ve výměnném fondu 

zvýšena prostěhováním a vybudováním 

nástěnného regálu svépomocí skladovací 

kapacita knih i archiválií v archivu, kde jsou 

dokumenty tohoto typu konečně 

soustředěny, 

• chodby a schodiště jsou definitivně 

vyklizeny od haraburdí a torz starého nábytku či rozpadajících se štaflí, 

• na pozemku před knihovnou rozmístěno pět dřevořezových skulptur 

darovaných knihovně řezbářem Jožkou Černým, 

 

• provozovatelé čajovny zajímavým výtvarným způsobem pojali výzdobu 

dříve fádních přilehlých prostor a chodeb v suterénu, 

 

• po orkánu Kyril provedeny havarijní opravy střechy, 

• vodovodní hasičský hydrant na schodišti pro špatný technický stav 

vyřazen z provozu, dle OSM jeho oprava v nedohlednu, 

Nově zbudovaný regál na 
knihy při stěně v podkroví 
pro výměnný fond 

Zajímavé úpravy interiérů prostor čajovny a přilehlých chodeb 

5 Dřevořezů Jožky Černého – sponzorský dar knihovně 
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• provedli jsme administrativní kroky kekroky kekroky kekroky ke    změně poskytovatele dozoru POzměně poskytovatele dozoru POzměně poskytovatele dozoru POzměně poskytovatele dozoru PO, 

který nyní zajišťuje pro MKAMT bezplatně pracovník MÚ pan Černý 

• po výpovědi pronájmu Městskou policií (MP) dále nepronajímána garážgarážgarážgaráž (z 

městských organizací zájem neprojeven a soukromému zájemci díky ne 

nijak výraznému příjmu i z možných obav, jak se soukromý subjekt bude 

chovat), nyní zde parkována sekačka na trávu, kterou nemáme prakticky, 

kde jinde vhodně uskladnit 

• konzultována možnost zajišťování ostrahy prostřednictvím Městské možnost zajišťování ostrahy prostřednictvím Městské možnost zajišťování ostrahy prostřednictvím Městské možnost zajišťování ostrahy prostřednictvím Městské 

policiepoliciepoliciepolicie v souvislosti s celoměstským záměrem na efektivnější vynakládání 

městských peněz, jakmile MP bude připravena, dojde k realizaci tohoto 

záměru 

 

4.2 Systém poboček4.2 Systém poboček4.2 Systém poboček4.2 Systém poboček    

V polovině roku 2006 byla nabídnuta ze strany zřizovatele možnost obnovy možnost obnovy možnost obnovy možnost obnovy 

pobočky vpobočky vpobočky vpobočky v    DaliměřicíchDaliměřicíchDaliměřicíchDaliměřicích v právě zrekonstruované hasičské zbrojnici, kterou jsme 

vyhodnotili s ohledem na předchozí zkušenosti s návštěvností na této poněkud 

stranou situované pobočce i s ohledem na nulový zájem ze strany místních 

obyvatel, jako neekonomický počin. 

 

V souvislosti s poslední vlnou Projektu internetizace 

knihoven PIK a po dohodě s vedením města jsme 

však nabídli možnost zřízení odloučeného pracoviště 

knihovny v této lokalitě, s tím, že do objektu hasičské 

zbrojnice, který poskytuje zázemí řadě spolků i organizací, zavede bezplatný 

internet pro veřejnost + vybavíme menší místnost u vchodu v přízemí starším 

nábytkem a knihovním fondem pro nejmenší děti, čímž vznikne pracovně zvaná 

„odlučka“ MKAMT Daliměřice. Technický a konzultační provoz internetu zajistí 

naše instituce, personální obsazení a dostupnost 2-3x týdně veřejnosti pak 

spolupracující Centrum pro rodinu Náruč i dohled nad půjčováním knih pro 

děti. Pouze v případě enormního zájmu o další knihovnické služby bychom 

uvažovali o dalším rozšíření našich aktivit na tomto pracovišti. Tuto situaci však 

nepředpokládáme. V širších souvislostech půjde o pracoviště knihovny 

v komunitním pojetí. Do konce roku 2007 byla podepsána smlouva s Centrem 

pro rodinu a náruč, čeká se na zprovoznění veřejného internetu společností, 

která bude pověřena Ministerstvem vnitra ČR k realizaci poslední vlny PIKu. 

Interiér v Daliměřicích 
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Ostatní pobočkypobočkypobočkypobočky jsou využívány, proto ve vztahu ke zřizovateli stále hájíme 

jejich zachování. Zejména pobočky na Malém Rohozci, v Dolánkách a Mašově 

patří k jedinému kulturnímu zařízení svého druhu, které využívají především 

senioři coby místo setkávání, ba i jisté formy kulturně-společenského vyžití. 

Všechny pobočky jsou připojeny k internetu díky PIK, chodí sem zájemci o 

bezplatný přístup na tuto celosvětovou informační síť (děti i střední generace). 

Potenciál jednotlivých poboček je dán jednak dostupností a umístěním, jednak 

schopnostmi knihovn(ice/íka) přilákat, oslovit a udržet tamní čtenáře. V roce 

2007 byl realizován grant VISK3, díky němuž byly vytvořeny podmínky pro 

plnou automatizaci všech poboček MKAMT (viz dále), ke zprovoznění došlo 

počátkem roku 2008. 

 

Pobočka Turnov IIPobočka Turnov IIPobočka Turnov IIPobočka Turnov II by si zasloužila umístění blíže 

nádraží, centru této části města i větší prostory, 

jedině tak by bylo možno nabízet služby ve větším 

rozsahu, které by jistě uvítala řada tamních obyvatel. 

Pobočka ve stávající malé místnosti neumožňuje další rozšíření nabídky knih, 

rovněž kapacitně nepostačuje v některých chvílích náporu čtenářů. Nově díky už 

zmíněnému působení kolegyně Altové se zde podstatně zlepšila profesionální 

úroveň výpůjčních sužeb i nabídka titulů, výsledek je patrný v nárůstu počtu 

registrovaných čtenářů i v počtu výpůjček řádově v desítkách procent. 

  

Poněkud se zlepšilo zajištěnízajištěnízajištěnízajištění služby dodávky knih na pobočkudodávky knih na pobočkudodávky knih na pobočkudodávky knih na pobočku, kdy se daří 

alespoň jednou za 3-4 týdny, sice nepravidelně, ale přece, získat od zřizovatele 

automobil s řidičem. Pro nás i pro naše uživatele by však byla vyhovující 

možnost převozů v pevném termínu vždy každý týden či alespoň každých 14 

dnů. Půjčení vozidla zřizovatelem či některou městskou organizací 

v pravidelném pevném termínu se nedaří stále zajistit. Návrh nákupu vlastního Návrh nákupu vlastního Návrh nákupu vlastního Návrh nákupu vlastního 

vozidlavozidlavozidlavozidla (byť třeba nějaké ojetiny) jen pro potřeby knihovny shledáváme však 

stále neopodstatněnýneopodstatněnýneopodstatněnýneopodstatněným a jeho dlouhodobý provoz ekonomicky neudržitelným. 

Nikdo ze stávajících pracovníků knihovny nevlastní 

řidičský průkaz nebo není aktivním řidičem, tudíž 

nejsme schopní zajistit pravidelné převozy snadno 

vypůjčitelným městským automobilem sami. 

 

Interiér na Turnově II 

Knihy k přepravě… 
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4.3 Dodatky 4.3 Dodatky 4.3 Dodatky 4.3 Dodatky –––– opravy, údržba, bezbariérový přístup opravy, údržba, bezbariérový přístup opravy, údržba, bezbariérový přístup opravy, údržba, bezbariérový přístup    

Většina drobných oprav a nedostatků na hlavní budově ve sledovaném období 

byla řešena s OSM. K zásadním potřebným opravám krom neplánované 

zmíněné rekonstrrekonstrrekonstrrekonstrukce skladu knihukce skladu knihukce skladu knihukce skladu knih nedošlo, dáno rozpočtovými ne/možnostmi 

OSM. Neodborným zásahem hasičů při náhlé poruše zámkového systému 

vchodových dveří byly nevratně a viditelně tyto poškozeny. 

 

Nástupem nové pracovnice paní Krédlové na OSM se z našeho pohledu 

podstatně zlepšilo odstraňováníodstraňováníodstraňováníodstraňování různých závad nazávad nazávad nazávad na našich pobočkáchpobočkáchpobočkáchpobočkách a zejména 

se postupně daří této úřednici realizovat dlouhá léta požadované náročnější 

opravy. Například bylo konečně odstraněno na pobočce Mašov opadávající 

zdivo provedeno nové omítnutí a vymalování. Děkujeme. 

 

Tradičně Vlastními silamiVlastními silamiVlastními silamiVlastními silami či na náklady knihovny řešímeřešímeřešímeřešíme průběžně drobné drobné drobné drobné 

opravyopravyopravyopravy, opotřebené zapadávající zámky vnitřních dveří, nefunkční vypínače, 

ucpané odpady umyvadel či závady na nábytku a zařízení. Provádění menších 

oprav ve vlastní režii je sice zpravidla rychlejší a levnější, než kdybychom se 

s každou maličkostí obraceli na OSM, ale v důsledku narůstají výdaje na 

rozpočtové položce „opravy a údržba“. 

 

V loňské výroční zprávě byl řešen stav 

bezbariérovosti našich pracovišť, 

bohužel musíme konstatovat, že v této 

oblasti nenastala jediná změna 

k lepšímu, považujme toto 

konstatování za nepřijatelné, neboť 

knihovna má být ze zákona institucí 

zajišťující rovnoprávný přístup všech 

obyvatel k informacím a zde 

poskytovaným službám. 

 

 

 

 

 

Strmé schody od vchodových dveří jsou 
jediným vstupem do všech prostor na hlavní 
budově, ovšem nevhodným pro handicapované 
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5 Zař5 Zař5 Zař5 Zařízení, vybavení a majetek knihovnyízení, vybavení a majetek knihovnyízení, vybavení a majetek knihovnyízení, vybavení a majetek knihovny    

 

Jak bylo nastíněno v úvodu, rok 2007 byl zásadním, co do rozsahu i finančního 

objemu nákupu zařízení a vybavení knihovny, proto je této problematice 

věnována samostatná kapitola. 

 

5.1 Výpočetní technika, ostatní technick5.1 Výpočetní technika, ostatní technick5.1 Výpočetní technika, ostatní technick5.1 Výpočetní technika, ostatní technická zařízeníá zařízeníá zařízeníá zařízení    

Díky úspěšně podanému grantu VISK3 získáno 175.000,- Kč převážně na nákup 

počítačů + naše finanční spoluúčast umožnily: 

 

• vybavení oddělení multimedií a internetuvybavení oddělení multimedií a internetuvybavení oddělení multimedií a internetuvybavení oddělení multimedií a internetu 5 moderními počítači, bylo 

dosaženo výhodné ceny výběrem z 10 nabídek vzešlých z poptávkového 

řízení (nešlo o výběrové řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, 

díky celkové ceně odebraného zboží od jednoho dodavatele). Nakupovali 

jsme rovněž často „nejlevněji“ v internetových obchodech, 

• nákupnákupnákupnákup kvalitního a svým zapojením univerzálně použitelného datadatadatadata----

projektoruprojektoruprojektoruprojektoru, který spolu s nově pořízeným plátnem a zvukovou aparaturou 

do společenského sálku umožňuje kvalitní audiovizuální produkce i jinde 

dávno běžné možnosti multimediálního vzdělávání (využili jsme již pro 

veřejné pořady, tak i pro interní vzdělávání našich zaměstnanců), vše již 

provozováno vyjma pevné instalace repro-soustavy v sálku,  

• pořízenípořízenípořízenípořízení většího počtu LCD monitorůLCD monitorůLCD monitorůLCD monitorů (9) odstranilo jejich kritický 

nedostatek (díky neekonomicky opravitelným poruchám chyběli ke dvěma 

počítačům), 

• nákupnákupnákupnákupem mikrofonů a sluchátekmikrofonů a sluchátekmikrofonů a sluchátekmikrofonů a sluchátek 

(prakticky pro každý počítač) za 

minimálních nákladů byla 

zprovozněna zprovozněna zprovozněna zprovozněna bezplatná onononon----line line line line 

komunikacekomunikacekomunikacekomunikace všech oddělení a 

poboček, jak pro vnitřní 

komunikaci zaměstnanců (úspora 

za telefonní hovory), tak pro 

veřejnost prostřednictvím 

populárních komunikačních 

nástrojů Skype a ICQ (může být přitažlivé, zejména pro mladé uživatele 

LCD monitory 
z VISKu 3 
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knihovny, doporučovaný trend), uživatelé našeho veřejného internetu, tak 

mohou konečně plnohodnotně využít služeb, které nabízí tato „vše-

informační síť“, 

• pořízení skenerů čárových kódů, routerů spořízení skenerů čárových kódů, routerů spořízení skenerů čárových kódů, routerů spořízení skenerů čárových kódů, routerů s    WiWiWiWi----Fi, jehličkových tiskárenFi, jehličkových tiskárenFi, jehličkových tiskárenFi, jehličkových tiskáren 

umožnilo vybavit všechny pobočky (krom Dolánek) druhou počítačovou 

sestavou (použili jsme sice opravované starší, leč dostačující PC), díky 

čemuž jsou po technické stránce tato pracovpracovpracovpracoviště připravena ke 100% iště připravena ke 100% iště připravena ke 100% iště připravena ke 100% 

automatizaci knihovních, onautomatizaci knihovních, onautomatizaci knihovních, onautomatizaci knihovních, on----line informačních a výpůjčních služebline informačních a výpůjčních služebline informačních a výpůjčních služebline informačních a výpůjčních služeb (což 

si dovolím tvrdit, je v této době vzhledem k velkému počtu a malé 

velikosti našich  poboček v celostátním měřítku mnohde jen chtěný či 

zamýšlený nadstandard – pozn. autora), Dolánky budou rovněž připojeny 

on-line, ale pouze prostřednictvím stávajícího veřejného počítače 

(prostorově-personální důvody), 

• nezanedbatelný peníz byl vynaložen na kabeláž kabeláž kabeláž kabeláž i na přepěťové ochranypřepěťové ochranypřepěťové ochranypřepěťové ochrany 

(které jsme museli pořídit kvůli nestabilitě elektrické sítě na Turnovsku a 

z toho plynoucím častým nákladným opravám) 

• z finančních důvodů nebylo možno v roce 2007 naradit 2 staré, 

dosluhující kopírovací stroje 1 novým, bohužel výdaje na opravy těchto 

strojů rok od roku narůstají, rovněž můžeme udržovat 

v provozuschopném stavu pouze 1 barevnou tiskárnu na hlavní budově 

(velmi nákladný spotřební materiál), finančně nepřijatelný je i provoz 

barevných inkoustových tiskáren za podmínek stanovených záruční 

smlouvou (nákup originálních inkoustových kazet) v rámci realizace 

doprovodné dotace PIKu libereckou knihovnou. 

 

5.2 Softwarové vybavení, automatizovaný knihovní systém, údržba5.2 Softwarové vybavení, automatizovaný knihovní systém, údržba5.2 Softwarové vybavení, automatizovaný knihovní systém, údržba5.2 Softwarové vybavení, automatizovaný knihovní systém, údržba    

Díky zmíněnému grantu VISK3, dále VISK9 i naší finanční spoluúčasti jsme 

rovněž realizovali: 

 

• Updaty či upgradyUpdaty či upgradyUpdaty či upgradyUpdaty či upgrady legálních operačnoperačnoperačnoperačních systémůích systémůích systémůích systémů MS Windows, na nových 

počítačích, kde používáme již nejmodernější, leč mnohdy problematické 

verze Vista 64 bitové, zakoupenyzakoupenyzakoupenyzakoupeny byly rovněž kopie MS OfficeMS OfficeMS OfficeMS Office (u obojího 

pro knihovny mimořádně zvýhodněné verze Microsoft Select či OEM 

verze). Na žádném počítači by rovněž neměly být, jak v minulosti 

prokazatelně byly, nelegální kopie softwarových produktů, věříme, že 
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bychom tak měli obstát bez rizikabez rizikabez rizikabez rizika vážnějších pokut při při při při případném 

softwarovém auditusoftwarovém auditusoftwarovém auditusoftwarovém auditu. V této souvislosti zmiňme, že byl zpřehledněn a 

zjednodušen postup při vykazování a hrazení zákonných autorských 

náhrad při pořizování rozmnoženin v naší knihově. Rovněž tak stouplo u 

našich knihovnic povědomí o odpovídajících ustanoveních autorského 

zákona, který prošel podstatnými změnami. Odstraněním jakýchkoliv 

poplatků za používání internetu či počítačů z našeho ceníku byly 

definitivně odstraněny nedostatky rozporovatelné dle autorského zákona. 

• Instalovali jsme na naše počítače množstvímnožstvímnožstvímnožství volně šiřitelných bezplatnýchbezplatnýchbezplatnýchbezplatných a 

především užitečných programůužitečných programůužitečných programůužitečných programů (zejména licence freeware), které 

podstatně zvyšují uživatelský komfort při práci s internetem a podporují 

informační standardy informační standardy informační standardy informační standardy zákonem stanovené pro veřejnou správu pro veřejnou správu pro veřejnou správu pro veřejnou správu (Open 

Office, PDF…), 

• ZakoupeníZakoupeníZakoupeníZakoupením dalších modulů automatizovaného knihovního systémumodulů automatizovaného knihovního systémumodulů automatizovaného knihovního systémumodulů automatizovaného knihovního systému (AKS) 

ClaviusClaviusClaviusClavius jsme rozšířili naše možnosti v provozování databází sprovozování databází sprovozování databází sprovozování databází s    lokálními lokálními lokálními lokálními 

informacemiinformacemiinformacemiinformacemi (osobnosti, místopis), jejichž naplnění bude řešitelné až 

v bezprostředně následujících letech (testovali jsme i modul firem a 

institucí v regionu). Dále jsme na dodavateli AKS domluvili hromadnou 

50% slevu na připojení připojení připojení připojení našich rozsahem knihovního fondu malých 

poboček onpoboček onpoboček onpoboček on----linelinelineline, což umožňuje výše uvedenou 100% automatizaci našich 

pracovišť. V souladu s podmínkami pro budoucí poskytování státních 

dotací VISK jsme obstarali nákladné moduly pro obousměrné připojení 

našeho AKS k záznamovým databázím Národní knihovny ČR pomocí 

protokolprotokolprotokolprotokolu Z39.50Z39.50Z39.50Z39.50 (spolupráce v oblasti Národních autorit a při dodávání 

záznamů do souborného katalogu ČR CASLIN), čímž jsme předběhli řadu 

mnohem větších knihoven, ale především si tak otevřeli cestu pro 

budoucí bezproblémové čerpání dotací z oblasti knihovnictví. Rovněž tak 

automatizovaně stahujeme kvalitnější záznamy o knihách, které nově 

zařazujeme do našeho fondu a současně do on-line katalogu – urychluje 

katalogizaci, šetří práci knihovnicím). 

 

V roce 2007 nebylo možno z finančních důvodů zakoupit vhodný on-line 

systém právních předpisů dostupný našim uživatelům, ani přístupy 

k některým licencovaným informačním bázím (například článkovým 

z českých novin a časopisů), toto přetrvává jako úkol do následujícího roku. 



  

Výroční zpráva MKAMT za rok 2007Výroční zpráva MKAMT za rok 2007Výroční zpráva MKAMT za rok 2007Výroční zpráva MKAMT za rok 2007 
   
24 

Jako nejúspornější, i když poněkud méně pružný, model pro údržbumodel pro údržbumodel pro údržbumodel pro údržbu našich 

dat i programů adat i programů adat i programů adat i programů a vůbec počítačůpočítačůpočítačůpočítačů se jeví spolupráce s jediným technikem, 

v našem případě se servisním bodem dodavatele AKS Clavius, panem Ing. 

Luďkem Škrabalem. Drobné údržby řeší ředitel MKAMT svépomocí, 

výjimečné, leč podstatné a odborné opravy hardwaru zadáváme 

osvědčenému místnímu dodavateli, společnosti 2EL Computer, s.r.o., díky 

čemuž se nám opětovně dařilo držet celkové výdaje v této položce rozpočtu 

někde o 35-45% níže oproti stavu před rokem 2006. 

 

I přesto, že se nemůžeme pochlubit dokonale spravovanou počítačovou sítí, 

lze konstatovat, že v uplynulém období nedošlo k žádným zásadním 

dlouhodobým výpadkům v poskytování našich služeb, či dokonce ke ztrátě 

dat. Závažnější problémy se vyskytly dva. Dlouhodobější odstranění poruch 

na zapůjčených počítačích v rámci PIKu na pobočkách Malý Rohozec a 

Mašov2, kdy byla nedostupná služba veřejného internetu. Ve druhém případě 

se nedařilo technikovi několik měsíců obnovit plnou funkčnost onononon----line line line line 

katalogkatalogkatalogkatalogu a přístupu ke čtenářským kontům našich uživatelů přes internet. 

Nyní je vše již plně funkční a obohaceno o několik dalších novinek. 

 

5.3 Pojízdné regály, nábytek a další movitý majetek i ten c5.3 Pojízdné regály, nábytek a další movitý majetek i ten c5.3 Pojízdné regály, nábytek a další movitý majetek i ten c5.3 Pojízdné regály, nábytek a další movitý majetek i ten co měl být už vyřazeno měl být už vyřazeno měl být už vyřazeno měl být už vyřazen    

V roce 2007 jsme poprvé v historii knihovny i přes počáteční váhání přistoupili 

k vlastnímu investičnímu nákupu hmotného majetku, šlo o soubor tolik 

potřebných pojízdných regálů, do skladu knih, jak bylo již popsáno. Jednalo se 

navíc o plnohodnotné výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách i 

v souladu se směrnicí zřizovatele. Oslovili jsme poptávkou celkem 27 

potenciálních dodavatelů, Nakonec jsme obdrželi od 12 z nich plnohodnotné 

nabídky, většinou ve dvou variantách (dle skladové kapacity, jak bylo uvedeno 

v zadání poptávky). Bylo dosaženo vynikající ceny, za necelých 210.000,- Kč se 

nám podařilo koupit poměrně variabilní systém kompletně lakovaných (dražší 

                                                 
2 „Povinně servisující“ společnost z Jablonce nad Nisou fakturovala záruční opravu, stejně jako v 

loňském roce přehnaně účtovala ujeté kilometry, proti čemuž jsme se bránili a dosáhli 

přehodnocení fakturovaných částek v řádu pár tisíc korun. Proč je tato „drobnost“ právě zde 

zmíněna? Není to zdaleka jediný případ, kdy se některý obchodní partner snaží udělat „dojnou 

krávu“ z knihovny coby veřejně-rozpočtové instituce, takové „obchodní“ praktiky nutno vždy 

tvrdě odmítat. 
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ale trvanlivější povrchová úprava z dostupných možných) a v nejvyšší možné 

skladovací kapacitě v daném prostoru realizovatelných pojízdných regálů.  

 

Výběrové řízení stejně jako následná instalace i úhrada regálů proběhla bez 

problémů. Podařilo se nám alespoň dočasně uspokojit skladovací potřeby pro 

aktivní knihovní fondy obou výpůjčních oddělení na hlavní budově, ale zejména 

odstranit kritický až nebezpečný stav, který díky naprosto nevyhovujícím 

přestárlým dřevěným regálům ve skladu knih panoval. Regály byly pořízeny 

z prostředků na našem rezervním fondu, budou odepisovány, tedy ovlivní 

budoucí rozpočty knihovny po dobu 5 let. (Konkrétní informace o provedení 

celé záležitosti viz dokumentace dostupná v MKAMT.) 

 

Vyjma jednoho stolku na pobočku Výšinka a dvou žaluzií do kanceláře kolegyně 

Kordové nebylo možno kvůli nedostatku financí pořídit nějaké další potřebné 

významnější vybavení nebo nábytek, pročež musel ředitel, jak bylo uvedeno, 

řešit svépomocí úpravu nábytku na dosud samoobslužného provozu 

neschopném oddělení multimedií a internetu. 

 

V MKAMT je k dispozici zejména zrakově 

postiženým hmotný majetek Tyflocentra 

Liberec, o.p.s., jde především o kompenzační kompenzační kompenzační kompenzační 

pomůckypomůckypomůckypomůcky, jako jsou digitální televizní lupa, 

osvětlená lupa, hlasová čtečka barev, dále 

laserová tiskárna, připojená k našemu 

ozvučenému počítači pro zrakově postižené. 

Kancelářská technika a pojízdná 

uzamykatelná skříň pro zmíněný ozvučený 

počítač umožňující jeho variabilní užití, jak 

pro práci zrakově postižených, tak například 

pro potřeby akcí s data- či video- projekcí ve společenském sálku (tuto 

dodavatelem nevhodně vyrobenou skříň jsme museli opět svépomocí doplnit o 

pojízdný podvozek a odvětrání jinak se přehřívajícího PC). 

Multimediální PC nevidomých a zrakově 
postižených v mobilní pojízdné skříni 
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Během roku 2007 byl konečně ze všech prostor a 

poboček knihovny soustředěn hmotný majetek 

dávno již určený k vyřazení a likvidaci, zejména šlo 

o techniku, prastaré gramofony, psací stroje, 

počítače, cyklostyly, první kalkulačky z NDR, dávno 

již doslouživší vysavače, ocelové kartotéky, 

zničený psací stůl… Například šlo i o onu 

výpočetní techniku, jejíž problematická evidence 

byla jedním z důvodů odvolání bývalé ředitelky 

MKAMT. Tuto techniku nechtěli ani v bazaru 

k rozebrání na součástky, abychom ušetřili na 

likvidačních poplatcích, které bychom pravděpodobně museli hradit 

Technickým službám města Turnov. 

 

Toto „evergreenové“ haraburdí se nám podařilo vyřadit a zlikvidovat nakonec až 

s pomocí specializované firmy bezplatně 

v době vzniku této zprávy, tedy v roce  

2008. Na půdách se stále nachází torza 

nepoužitelného nábytku i jeho likvidace a 

definitivní uspořádání posledních ne 

zcela uklizených podkrovních prostor 

knihovny přechází jako ne nedůležitý 

úkol do roku 2008. 

 

5.4 Plánované pořízení majetku, aneb co nyní potřebujeme5.4 Plánované pořízení majetku, aneb co nyní potřebujeme5.4 Plánované pořízení majetku, aneb co nyní potřebujeme5.4 Plánované pořízení majetku, aneb co nyní potřebujeme    

V roce 2008 bychom rádi pořídili regály na časopisyregály na časopisyregály na časopisyregály na časopisy do oddělení pro děti a 

mládež, kde je stávající stav ve volném výběru naprosto nedostačující. Kéž 

bychom vyřešili nákupnákupnákupnákupem kopírovacího strojekopírovacího strojekopírovacího strojekopírovacího stroje zcela nového potíže se starými 

dosluhujících kopírkami, kdy vznikají zbytečné náklady za jejich, množící se 

opravy. Z důvodu ochrany majetku a knihovních fondů, jakož i on-line kontroly 

samoobslužných prostor knihovny bez přítomnosti personálu bychom 

potřebovali kamerový systémkamerový systémkamerový systémkamerový systém malého rozsahu, 4-8 IP kamer se záznamovým se záznamovým se záznamovým se záznamovým 

zařízenímzařízenímzařízenímzařízením (podrobně viz předchozí výroční zpráva). Bude nutná investice do investice do investice do investice do 

změny technologie dálkového zabezpečovacíhzměny technologie dálkového zabezpečovacíhzměny technologie dálkového zabezpečovacíhzměny technologie dálkového zabezpečovacího zařízenío zařízenío zařízenío zařízení v případě přechodu 

ostrahou objektu hl. budovy pod MP. Příslušnými odbory jsme nebyli vyslyšeni a 

Tento nevábný pohled na staré 
haraburdí je minulostí 

Tady ještě musíme zapracovat a vyklidit torza 
nábytku, židlí, je toho mnoho po půdách 
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na prostranství před knihovnou stále chybí lavičky, odpadkový koš a stojan na lavičky, odpadkový koš a stojan na lavičky, odpadkový koš a stojan na lavičky, odpadkový koš a stojan na 

jízdní kolajízdní kolajízdní kolajízdní kola. Rovněž máme konkrétní představy o potřebném nábytku na úrovni 

do oddělení multimedií a internetu. Investici by si po více jak dvaceti letech 

zasloužilo naprosto tristní zázemí pro zaměstnance, alespoň v podobě 

minikuchyňky pro uchování, ohřev oběda, svačiny, uvaření kafe, čaje. Také 

vysavač pomalu dosluhuje… 

 

Dle ne/úspěšnosti grantu VISK3 

v roce 2008 uvažujeme o 

nákupnákupnákupnákupu 1111----2222 nových počítačůpočítačůpočítačůpočítačů 

(průběžná výměna za 

dosluhující a neekonomicky 

opravitelné), cca 4 LCD 4 LCD 4 LCD 4 LCD 

monitorůmonitorůmonitorůmonitorů, případně dalších 

potřebných modulů AKS Claviusmodulů AKS Claviusmodulů AKS Claviusmodulů AKS Clavius ke zkvalitnění či rozšíření našich služeb. Krytí 

naší spoluúčasti je reálné spíše z plánované příslušné položky rozpočtu, nežli 

z rezervního fondu. 

 

 

6 Knihovní fondy a služby6 Knihovní fondy a služby6 Knihovní fondy a služby6 Knihovní fondy a služby    

 

Touto kapitolou se dostáváme na pomezí pojmů majetek knihovny a knihovní 

služby, neboť mezi základní služby knihoven patří právě budování, evidence, 

ochrana a půjčování knihovních fondů. 

 

6.1 Knihovní fondy6.1 Knihovní fondy6.1 Knihovní fondy6.1 Knihovní fondy    

Rok 2007 byl z pohledu nakládání s knihovním fondemnakládání s knihovním fondemnakládání s knihovním fondemnakládání s knihovním fondem zcela standardní, proti 

roku předchozímu jsme mírně navýšili prostředky na nákup knih, zejména díky 

úsporám na jiných rozpočtových položkách, neboť právě obnovu knihovního  

fondu shledáváme klíčovou pro atraktivitu naší knihovny mezi čtenáři. Z důvodu 

zastaralosti, opotřebení, multiplicity či ztráty bylo odepsáno 1001 svazků knih 

a nakoupeno 2004 knihovních jednotek, objem objem objem objem fondůfondůfondůfondů včetně multimediálních 

titulů se tedy zvýšil o 1003 knihovní jednotky. Obohatili jsme také repertoár repertoár repertoár repertoár 

odebíraných periodikodebíraných periodikodebíraných periodikodebíraných periodik ze 118 titulů na 126.  roce 2006 nově konstituovaná 

agenda spjatá s vyřazovánívyřazovánívyřazovánívyřazováním knihovních fondůknihovních fondůknihovních fondůknihovních fondů funguje – nabídková povinnost, 

Zcela tristní sociální zázemí našich zaměstnanců v knihovně 
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hlášení Odboru školství kultury a sportu (OŠKS). Převážnou většinu knih 

nakupujeme s 15-30% slevou hlavně z internetových obchodů, distribučních sítí 

a od dalších dodavatelů typu „obchodní cestující“. Naopak byl minimalizován 

cenově nevýhodný nákup od místních knihkupců. Jsme dlouhodobě zapojeni do 

projektu Česká knihovna, díky němuž získáváme každoročně několik 

zajímavých knižních novinek zdarma. Rovněž jsme obdrželi několik desítek 

titulů nakladatelství Alisa, zprostředkovaně přes pana Grunda, sponzorsky 

zdarma. Další Knihy jsme rovněž obdrželi bezplatně namátkou od 

Multikulturního centra, Úřadu vlády ČR, Krajského úřadu Libereckého kraje, 

dokonce i z Paraguayské ambasády aj. Turnovští junáci zasílají sponzorsky 

časopis Skaut. Všem uvedeným i nejmenovaným dárcům knih děkujeme. 

 

Na konci roku 2007 jsme díky pořizování a vyhodnocování statistických údajů 

za právě uplynulý rok došli k nemilému zjištění, že v počítačové evidenci 

knihovních jednotek došlo ke ztrátě 5-6 evidovaných titulů oproti původně 

souhlasícím přírůstkovým a úbytkový seznamům, bohužel ani servisní technik 

dodavatele AKS Clavius nedokázal sdělit, jak k chybě došlo a které konkrétně 

jsou ty ztracené datové záznamy/tituly.  Problém nespatřujeme ani tak 

v absolutním počtu těch několika málo ztracených záznamů, ale spíše ve 

skutečnosti, že ke ztrátě/ k chybě vykazující tuto ztrátu v AKS vůbec došlo. 

Nemůžeme tak i o své nejlepší vůli garantovat, že v budoucnu nemůže dojít 

k obdobné situaci s mnohem větším počtem pochybených záznamů. Toto úskalí 

nejsme schopni beze zbytku eliminovat, neboť jde výhradně o technickou a 

prakticky těžko dohledatelnou závadu s ohledem na desítky tisíc záznamů 

v databázi našich knihovních fondů. Jak je vidno, ani počítačová evidence 

nefunguje na 100%. 

 

Díky úspěšné dotaci z projektu Knihovna 21. století, podprogram 2, se nám 

podařilo opět zakoupit mnoho nových zvukových knih a CD, CD MP3 

s mluveným slovem. Letos vůbec poprvé dodává Knihovna pro nevidomé a 

slabozraké K. E. Macana zvukové knihyzvukové knihyzvukové knihyzvukové knihy ve formátu MP3. Uzavřeli jsme s touto 

institucí na jaře 2007 zcela nový smluvní vztah, odpovídající příslušným 

zásadním změnám v oblasti distribuce a půjčování zvukových knih. 
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Stav knihovního fondu uváděného na výkazech (hnědé sloupce) v období 1991–

2007 zobrazuje následující graf, fialové sloupce odpovídají stavům v AKS 

LANius (2001) a Clavius (2005-7)3: 
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6.2 Budování knihovních fondů6.2 Budování knihovních fondů6.2 Budování knihovních fondů6.2 Budování knihovních fondů    

MKAMT se řadí k univerzálním knihovnám s profesionálními pracovníky, pročež 

jsou splněny předpoklady pro dlouhodobé odborné budování všestranně 

orientovaného knihovního fondu (KF), který obsahuje velký podíl beletrie a 

populárně naučné literatury. V daleko menším rozsahu jsou zastoupeny 

odborné naučné publikace. Regionální literatura – v této oblasti se silněji 

prosazují, dnes již široké veřejnosti přístupné, knihovny Muzea českého ráje a 

Okresního archivu v Semilech, což sice oslabuje pozici MKAMT coby regionální 

knihovny, ale tento proces je přirozený a byl z pohledu obsahovosti knihovního 

fondu započat dávno před popisovaným obdobím, chápejme jej spíše jako 

marginální záležitost. 

 

Budování knihovních fondů atraktivníchBudování knihovních fondů atraktivníchBudování knihovních fondů atraktivníchBudování knihovních fondů atraktivních pro čtenáře je dáno, jak jinak, 

finančními možnostmi nákupu nových knih, rovněž skladovacími prostory a 

taktéž počtem zaměstnanců odborně zdatných v knihovnickém zpracování KF. 

Je nereálné, abychom dosáhli odborníky z oblasti knihovnictví uváděného 

rozložení rozpočtu, kdy se doporučuje na nákup KF směřovat 1/3 nákladů 

knihovny. Dejme si skromnější cílcílcílcíl, řekněme při rozpočtu 3.000.000,-Kč by 

                                                 
3 Rozdíl v souběžných známých hodnotách mezi těmi uváděnými ve statistických výkazech a 

v AKS LANius či později Clavius do roku 2005 byl plně zdůvodněn a řešen ve výroční zprávě za 

předchozí období. 
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připadlo na nákup KF 500.000,-Kč, tj. 1/6 nákladů1/6 nákladů1/6 nákladů1/6 nákladů. Mějme na paměti, že jen 

knihovna s kvalitními a aktuálními fondy zůstane čtenářsky atraktivní a obstojí i 

v době přeplněné informačními technologiemi. 

 

Přehled nákladů vynaložených na nákup KF v Kč za léta 1996-2007 (prázdné 

sloupce značí, že údaje ve sledovaném roce nebyly k dispozici):  
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Počet nově přírůstkovaných titulů v období 1996-2007:4 
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6.3 Služby knihovny6.3 Služby knihovny6.3 Služby knihovny6.3 Služby knihovny    

Poskytování knihovních služeb je definováno knihovním zákonem č. 257/2001 

Sb. Povinné a bezplatné službyPovinné a bezplatné službyPovinné a bezplatné službyPovinné a bezplatné služby jsou: 

1. zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo 

prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné 

knihovny, 

2. poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických 

informací a rešerší, 

                                                 
4 Dodejme, že do knihovních fondů patří nejen knihy, ale i audiovizuální média, mapy, brožury, 

hudebniny… Z pohledu knihovnické hierarchie se přikládá v prostředí knihovny našeho typu a 

velikosti poněkud menší význam zpracování, evidenci a ochraně periodik (novin a časopisů) či 

brožur, zejména pro jejich krátkodobější atraktivitu i platnost (rychleji zastarávají i se fyzicky 

opotřebovávají), proto výše uvedená statistika tyto v počtu titulů nezahrnuje. 
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3. zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména 

informací ze státní správy a samosprávy, 

4. umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna 

bezplatný přístup. 

 

Povinné služby za poplatekPovinné služby za poplatekPovinné služby za poplatekPovinné služby za poplatek hradící skutečně vynaložené náklady jsou: 

5. zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny, 

které mají povahu rozmnoženin zvukového či zvukově obrazového 

záznamu, 

6. zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných 

knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních 

reprografických služeb, 

7. zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů knihoven v 

rámci mezinárodních meziknihovních služeb. 

 

NepovinnéNepovinnéNepovinnéNepovinné (doplňkové) služby za poplatekslužby za poplatekslužby za poplatekslužby za poplatek hradící skutečně vynaložené náklady 

jsou: 

8. umožnění přístupu k placeným informacím na internetu, 

9. kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti, 

10.vydávání tematických publikací, 

11.poskytování reprografických služeb, 

12.poskytování písemných bibliografických, referenčních a faktografických 

informací a rešerší. 

 

Zajišťování knihovnických a informačních služeb vZajišťování knihovnických a informačních služeb vZajišťování knihovnických a informačních služeb vZajišťování knihovnických a informačních služeb v    MKAMT vMKAMT vMKAMT vMKAMT v    roce 2007:roce 2007:roce 2007:roce 2007:    

• standardně zajišťujeme služby č. 1, 2, 4, 5, 9 a 11, 

• výjimečně realizujeme službu č. 10. 

• jsme schopni, pokud to budou naši uživatelé požadovat, plnit i služby č. 

3, 6 a 7, 

• dosud v uspokojivé míře neposkytujeme služby č. 8 a 12. 

 

6.4 Automatizovaný knihovní systém Clavius6.4 Automatizovaný knihovní systém Clavius6.4 Automatizovaný knihovní systém Clavius6.4 Automatizovaný knihovní systém Clavius    

Od léta roku 2005 používáme AKS Clavius táborské firmy LANius, s.r.o., který je 

dnes v ČR prakticky nejrozšířenějším programem tohoto typu v malých až 
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středních knihovnách různého zaměření. Program v rozsahu platnosti licence 

koncem roku 2007 nám či našim uživatelům umožňuje: 

 

• automatizované sledování akvizice knihovních fondů, 

• snadnou katalogizaci včetně dálkového přejímání i odesílání záznamů 

autoritních, jmenných i věcných prostřednictvím protokolu Z39.502 

(Portál národních autorit ČR, Souborný katalog ČR CASLIN, Jednotná 

informační brána…), 

• sdílenou katalogizaci ISHARE mezi všemi spolupracujícími knihovnami  

užívajícími AKS firmy LANius, s.r.o. (sdružení a souborný katalog SKAT), 

• on-line databázové vyhledávání titulů, 

• provoz všech služeb výpůjčního protokolu (půjčení prezenční/absenční, 

prodloužení, vrácení, rezervace, objednávka, účtování registračních i 

sankčních poplatků a plateb za knihovní i reprografické služby, hlídání 

dlužníků, nevracečů, jejich automatizované předupomínání i informování 

o stavu čtenářského konta prostřednictvím e-mailů a SMS, 

• on-line služby přes internet pomocí www katalogu (vyhledávání, 

čtenářské konto), 

• evidence uživatelů, 

• evidence a katalogizace periodik, 

• modul automatizované revize knihovních fondů, 

• specializovaný modul katalogizace audiovizuálních médií, 

• systém databází s informacemi regionálního charakteru včetně jejich on-

line dostupnosti přes www rozhraní, 

• kompletní on-line propojení všech oddělení a poboček MKAMT. 

 

Do budoucna uvažujeme o následujících rozšířeních: 

 

• analytický popis článků regionálních periodik, 

• další databáze s regionálními informacemi (instituce firmy). 

 

Jeden z možných koncepčních rozvojových úkolů umožňuje rozšířit naše služby 

směrem ke spolupráci knihoven ve městě i užším regionu pořízením a 

zprovozněním regionálníregionálníregionálníregionálního AKS Clavius REKSAKS Clavius REKSAKS Clavius REKSAKS Clavius REKS. 
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Hodnota celého AKS Clavius je řádově zatím kolem cca 300.000-350.000,- Kč 

v licenci platné po dobu 5 let pro jednotlivé moduly od data jejich nákupu. Po 

uplynutí této lhůty se platí roční poplatek za aktualizování a opravy v nových 

verzích ve výši cca 5% z nákupní ceny (tj. zatím 15.000-17.500,- Kč ročně), což 

se naší knihovny týká při stávajícím stavu až v roce 2010. 

 

6.5. V6.5. V6.5. V6.5. Veřejný internet eřejný internet eřejný internet eřejný internet –––– Projekt internetizace knihoven (PIK) Projekt internetizace knihoven (PIK) Projekt internetizace knihoven (PIK) Projekt internetizace knihoven (PIK) 

Všechna pracoviště a oddělen nabízí veřejnosti bezplatný přístup na internet, 

možnost práce na multimediálních počítačích. Vše nyní hrazeno díky PIKu ze 

státního rozpočtu. 1. vlna připojení běží do konce roku 2008, 2. vlna připojení 

má běžet do konce roku 2015. PIK po zániku MI ČR přešel pod patronaci MV 

ČR, je předpokladem, že projekt neskončí podobným fiaskem, jakým 

pravděpodobně skončil projekt Internet do škol (INDOŠ). Přesto nikdy 

nemůžeme vyloučit nečekanou alternativu s ohledem například na nečekaný 

schodek státního rozpočtu, nebo jinak podmíněné politické či ekonomicky 

úsporné rozhodnutí, kdy může být PIK bez náhrady zrušen. V tuto chvíli šetříme 

díky PIKu řádově desítky tisíc Kč za připojení ročně, které jsme uživatelům coby 

veřejná knihovna povinni ze zákona poskytovat. 

 

 

7 Kulturní, výchovné, vzdělávací a doprovodné činnosti v knihovně7 Kulturní, výchovné, vzdělávací a doprovodné činnosti v knihovně7 Kulturní, výchovné, vzdělávací a doprovodné činnosti v knihovně7 Kulturní, výchovné, vzdělávací a doprovodné činnosti v knihovně    

 

Jako každoročně by na samostatnou výroční zprávu vydal podrobný popis 

„doplňkových“ služeb knihovny ve formě kulturních, výchovných a vzdělávacích 

akcí – zejména výchovy mladé generace ke čtenářství. Úmyslně dávám slovo 

doplňkových do uvozovek, protože jde v pohledu městské knihovny o jednu ze 

služeb základních. Pokud totiž přestaneme učit děti vnímat krásu a přínosnost 

myšlenek psaných a čtených, dostane se čtení beletrie a krásné literatury na 

okrajové místo v nabídce kulturně-intelektuálních podnětů a společnost tak 

přijde o další významný, věky prověřený stimul rozvoje osobnosti každého 

jejího jedince. 

 

7.1 ku7.1 ku7.1 ku7.1 kulturní, výchovné a vzdělávací akcelturní, výchovné a vzdělávací akcelturní, výchovné a vzdělávací akcelturní, výchovné a vzdělávací akce    

Vzato statisticky, vykazujemevykazujemevykazujemevykazujeme stále v celostátním měřítku vysoce 

nadprůměrného počtu doprovodných akcínadprůměrného počtu doprovodných akcínadprůměrného počtu doprovodných akcínadprůměrného počtu doprovodných akcí za rok. O čísle přesahujícím 400, 
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které udává do statistik naše skutečně činorodá kolegyně, paní Kordová, lze 

možná polemizovat, neboť v sobě zahrnuje i akce propagačního typu – 

rozhovor poskytnutý médiím apod., ovšem je neoddiskutovatelné – jde o 

obdivuhodný výkon jednoho člověka, poněvadž drtivou většinu akcí výstavami 

počínaje, přes školení, přednášky, besedy, soutěže, divadelní představení, 

průvody, veřejná vystoupení a třeba tvůrčími dílnami konče, pořádá často sama 

a samostatně. Právě díky této plejádě akcí se zapsala knihovna nesmazatelně 

do duší mnoha Turnováků, za což patří paní Kordové jen slova díků a uznání. 

 

Pro potřeby této zprávy uveďme většinu z významných kulturních počinů 

pořádaných MKAMT či ve spolupráci s dalšími organizacemi nebo jinými 

subjekty u nás v knihovně: 

 

• pro děti (a jejich rodiče) pro děti (a jejich rodiče) pro děti (a jejich rodiče) pro děti (a jejich rodiče) tvůrčí a výtvarné dílny (skřítkovská, velikonoční, 

jarní, proutěná, podzimní…); Mozaika I-II, Malujeme na hedvábí; 

Pohádkové masky a lampičky; Maluj kresli, stříhej, lep; Od batiky 

k řezbářství; divadelní a loutková představení; Za pohádkou pohádka pro 

kluky a děvčátka; Pohádky z kouzelné hromádky…    

• pro školáky pro školáky pro školáky pro školáky Pověsti Českého ráje; Pasování prvňáčků do stavu Rytířů 

krásného slova (1-3, plošně dostávají prvňáčci průkazku do knihovny na 

rok zdarma na všech ZŠ v Turnově); Zpíváme si s knížkou; Borůvková 

Tereza; Knížka jako malovaná I-III; Zpěv v naší přírodě (1-2 + 

procházka); Dárek pro maminku; Malování v dialogu; Borůvkové léto 

s Terezou; Slavnost abecedy a čtení – Pohádky o mašinkách; Čteme 

všichni, vypráví jen někdo (recitačně-vypravěčská soutěž); Den čtenářů na 

hradě Valdštejně; ekologická výchova; Příroda na Zemi (fotosoutěž); 

planeta Země; Podnebné pásy; Jak pomoci? Fair trade (1-2); Příroda 

kolem nás – Český ráj; Každý musí začít sám u sebe (1-3); Stromy kolem 

nás – Památné stromy (1-2); Kde končí svět (soutěž)… 

• pro dospělépro dospělépro dospělépro dospělé Večery Na Sboře; Večer pro Jana; Jaroslav Ježek, Jan Knob a 

Turnov; Stromy a lidé;    cestopisné přednášky; Afrika; Jak jsem prožil Srí 

Lanku; duchovní semináře Pavla Filipovského; Co říkají tarotové karty?; 

Jak získat sebevědomí?; Tati, mami, proč?; Jak se zbavit strachu?; Problém 

jako řešení?; Co dává klid?; Je láska praktická?; duchovní semináře Luďka 

Gertnera/Drábka; Kurs automatické kresby I-III; Pomáháme 
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handicapovaným živočichům; Archeologie v Geoparku Český ráj; Pracovní 

den Vladimíra Vaška na poštovním úřadě v Místku aneb Přijde den! 

(literární spolek LiS při jičínské knihovně); Každá řeka si zaslouží být čistá 

(1-2); setkání spolku Rodáci…    

• pro seniory pro seniory pro seniory pro seniory křesla pro Hosta (besedy se spisovateli, ilustrátory, 

zajímavými osobnostmi); Dr. Lenka Šolttysová; Karel Janák; Vlasta 

Špačková (1-2); Jana Zajícová (1-2); RNDr. Tomáš Řídkošil (1-2); PhDr. 

Marie Hrušková; Muzikantské toulky; předvánoční a předvelikonoční 

setkání…    

• pro zrakově postiženépro zrakově postiženépro zrakově postiženépro zrakově postižené pravidelná úterní odpoledne; školení a kursy pro 

zrakově postižené Tyflocentra Liberec, o.p.s. … 

• výstavyvýstavyvýstavyvýstavy fotografií, ilustrací, dřevořezů; Jména hloupých; Kde končí svět; 

Příroda na Zemi; Afrika; Jak pomoci? Fair trade; Petr Marhan – fotograf 

roku Junior 2006; Výstava – Lenka Procházková; Pohádky o mašinkách; 

Ilustrace není legrace; Obrazy malované na hedvábí – dřevěné plastiky – 

hedvábí; Příroda v ráji… od svítání do soumraku… 

• individuální školení práce s PC a internetemindividuální školení práce s PC a internetemindividuální školení práce s PC a internetemindividuální školení práce s PC a internetem, základy vyhledávání 

v informačních bázích…    

• výroční pásma;výroční pásma;výroční pásma;výroční pásma; Rok Josefa Lady; pohádkový rok Eduarda Petišky…    

• celostátní  či nadregionální knihovnicelostátní  či nadregionální knihovnicelostátní  či nadregionální knihovnicelostátní  či nadregionální knihovnické aktivity; cké aktivity; cké aktivity; cké aktivity; Březen měsíc internetu, 

knih a čtenářství; Noc s Andersenem (pohádkový průvod, kongres, 

přenocování dětí v knihovně); Anketa o nejhezčí knihu roku; Svět knihy; 

říjnový Týden knihoven; účast v anketách SUK (o nejlepší dětskou knihu); 

Kamarádka knihovna aj., víkendový seminář dramatické výchovy; 

celostátní konference SKUPu v Olomouci; Knihovny současnosti 2007, 

Den pro dětskou knihu… 

• a bezpočet dalších akcí, jejichž přehled podává každoročně ve svém 

komentáři kolegyně Kordová 

Noc s Andersenem 
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7.2 Kom7.2 Kom7.2 Kom7.2 Komunitní spolupráce, knihovna není jen knihovnouunitní spolupráce, knihovna není jen knihovnouunitní spolupráce, knihovna není jen knihovnouunitní spolupráce, knihovna není jen knihovnou    

Dlouhodobě poskytuje MKAMT zázemí a doplňkové služby nevidomým a služby nevidomým a služby nevidomým a služby nevidomým a 

zrakově postiženýmzrakově postiženýmzrakově postiženýmzrakově postiženým spoluobčanům, navázaná spolupráce s Tyflocentrem 

Liberec, o.p.s. roce 2005 i nadále pokračuje, leč ve 2. polovině roku 2007 po 

poměrně bouřlivých událostech v této organizaci, podnícené pravděpodobně 

podle slov některých zrakově postižených ne zcela průhlednou realizací 

projektu podporovaného dotací EU, aktivita detašovaného pracoviště v Turnově 

poněkud stagnuje. S tímto stavem nemá MKAMT nic společného a nadále 

v nezměněné podobě podporuje vlastní aktivity zrakově postižených pod 

hlavičkou Poradenského centra pro zrakově postižené v nepsané spolupráci 

s jabloneckou pobočkou SONSu. Pracujeme na podstatném zdokonalení služeb zdokonalení služeb zdokonalení služeb zdokonalení služeb 

zvuzvuzvuzvukové knihovnykové knihovnykové knihovnykové knihovny, v tomto roce zejména nákupem titulů v MP3, jejich 

katalogizací a snahou o úplné počítačové zautomatizování jejich půjčování. 

Možnost zpřístupnění i většiny tištěných dokumentů zrakově postiženým díky 

kompenzačním pomůckám či OCR skenování je samozřejmostí, leč minimálně 

využívanou. Co největší otevřenost a dostupnost knihovních fondů všem bez 

ohledu na případné tělesné postižení však stanovují i příslušné zákonné 

předpisy či doporučení. 

 

Od ledna 2007 byla do 

plného provozu otevřena 

čajovnačajovnačajovnačajovna, jejíž specifické a 

zajímavě výtvarně pojaté 

Fotografie z různých akcí knihovny pro děti, školáky, studenty, dospělé, seniory, zdravotně postižené… 

Interiér čajovny v knihovně 
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suterénní prostory si našli své pravidelné hosty z řad mládeže a nabízejí tak 

zajímavou alternativu pro společenské setkávání zejména studentů početných 

turnovských středních škol, ale nacházejí sem stále v hojnějším počtu cestu i 

náhodní návštěvníci z řad široké veřejnosti. Provoz čajovny i velmi vstřícné a 

korektní jednání provozovatelů čajovny, kteří mají předmětné prostory 

knihovny pronajaty, nijak nenarušují vzájemnou symbiózu provozu knihovny a 

čajovny. Počáteční provozně-organizační potíže s úpravami sálku pro naše akce 

a zpět pro potřeby čajovny se již také otupily. 

 

Do léta 2007 vyvíjel aktivitu literární kroužek Turnovský GranátekTurnovský GranátekTurnovský GranátekTurnovský Granátek pod vedením 

Evy Kordové. Díky jejímu pracovnímu přetížení, obavám ze stále mediálně více 

řešené právní odpovědnosti za svěřené děti v době konání kroužku 

v návaznosti na nejasnosti kolem pojištění svěřených dětí, jakož i praktického 

nezájmu zaangažovat do vedení vhodnou novou čerstvou a schopnou pracovní 

sílu (například na dohodu o provedení práce), byla činnost kroužku na jeden 

kalendářní rok přerušena. Uvidíme, zda najdeme sílu tento smysluplný klenot 

knihovny opět uvést v život od září 2008. 

Ani v roce 2007 nedošlo ve věci před lety odejmutého pověření výkonvýkonvýkonvýkonem 

regionálnregionálnregionálnregionálních funkcíích funkcíích funkcíích funkcí k žádným změnám, neboť stanovisko KVKLi se nemění: je 

v zájmu efektivního přerozdělení státních finančních prostředků určených na 

výkon regionálního knihovnictví zachovat současný stav. Naše knihovna 

nedisponuje penězi ani kvalifikovanou pracovní silou na zajištění příslušného 

servisu, pročež nepovažujeme za nutné na věci cokoliv měnit. Reálné je 

uvažovat o jisté formě regionální spolupráce například za předpokladu 

Ještě několik záběrů z akcí knihovny 
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zprovoznění REKSu. V půdních prostorách leží nevyužito několik tisíc knižních 

svazků výměnného fondu, který přirozeně nedoplňován zastarává. 

 

 

8 Statistika nuda je, má však cenné údaje8 Statistika nuda je, má však cenné údaje8 Statistika nuda je, má však cenné údaje8 Statistika nuda je, má však cenné údaje    

 

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o základních sledovaných ukazatelích 

v MKAMT za období od roku 1991-2007: 

Datum Tituly Periodika Čtenáři do 15 let Návštěvy 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

Základní statistické údaje o knihovně 1991-2007

červeně označené údaje - nejisté, nezjištěné; fondy (počet titulů) dle výkazů

7: 

Asi nejmarkantnější změnou letošního roku oproti předchozímu nárůstu v roce 

2006 je statistický pokles registrovanýchpokles registrovanýchpokles registrovanýchpokles registrovaných (tedy registraci platících) čtenářůčtenářůčtenářůčtenářů, 

zejména je vážný pokles v počtech čtenářů do 15 let. V období od roku 1991 

sice nejde o čísle zdaleka nejnižší, přesto může jít o obecnější pokles čtenářů, 

s nímž se potýká řada dalších knihoven, anebo jen o dočasný výkyv. Pevně však 

věříme, že nejde o pokles způsobený našimi nedostatky, jichž jsme si vědomi a 

které se zvláště v posledních několika letech snažíme rychlým tempem 

odstraňovat. Odklon společnosti od tradiční knihy v konkurenci s internetem a 

vůbec informační revolucí i masově-multimediálním konzumním stylem ovlivnit 

nedokážeme,  nýbrž se mu musíme přizpůsobovat. Bohužel se často setkáváme 

i s jistou omezeností, kdy například rodič prostě odmítne uhradit registraci (jen 

70,- Kč!) do knihovny svému dítě s odůvodněním, že je to prostě zbytečné, 
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nebo že i těch ani ne sto korun nemá nazbyt, k tomu již není co dodat. I přes 

snahu informovat co nejvíce o výpůjční době, termínu vrácení knih (knihovním 

řádem, e-mailem, SMS-kou) je důvodem ukončení aktivního členství některého 

nazlobeného čtenáře v knihovně udělení oprávněné pokuty za pozdní vrácení. 

Chceme po čtenářích prostě jen, aby půjčené tituly včas vraceli, by tyto byli 

k dispozici dalším zájemcům. 

 

Ne všechna další statistická čísla jsou tak propastná. Například počet výpůjčekpočet výpůjčekpočet výpůjčekpočet výpůjček 

je prakticky stejný jako loni, což může svědčit o tom, že buď stávající čtenáři 

více čtou a nebo si od nich půjčují knížky jejich příbuzní a známí, kterým je 

prostě líto zaplatit i ten malý roční registrační peníz nedosahující ani hodnoty 

dnešní ceny nové knížky. V této souvislosti však musíme upozornit na 

dlouholeté nekorektní vykazování a započítávání počtu výpůjček vnitro-

knihovních mezi jednotlivými odděleními a pobočkami do celkového čísla, tedy 

nejde o výpůjčky koncovému uživateli, nýbrž o evidenci přesunů KF mezi 

našimi pracovišti. Zprovozněním on-line připojení poboček prostřednictvím 

AKS Clavius dojde k odstranění tohoto provozně-statistického nedostatku. 

Výsledek změny je téměř jistý, v roce 2008 a nadále ubude v počtu výpůjček až 

na nějakých 6-10.000 jednotek. 

 

Rapidní nárůst počtu návštěvníků knihovnynárůst počtu návštěvníků knihovnynárůst počtu návštěvníků knihovnynárůst počtu návštěvníků knihovny je dán změnou povahy tohoto 

vykazovaného statistického údaje (viz pokyny k Ročnímu výkazu o knihovně), 

kdy se nově započítávají nejen registrovaní uživatelé výpůjčních služeb, ale i 

návštěvníci našich akcí a například uživatelé internetu, či návštěvníci anonymní, 

které lze rovněž započítávat pomocí AKS, vždy však s jistou statistickou 

odchylkou.  

 

Protože samozřejmě nechceme být v naší knihovně pohrouženi sami do sebe, 

velmi jsme uvítali možnost z konce roku 2007 a přidali se k nově vznikajícímu 

projektu pro nejen statistické srovnávání se knihovennejen statistické srovnávání se knihovennejen statistické srovnávání se knihovennejen statistické srovnávání se knihoven, úrovně jejich služeb, 

hodnocení výkonnosti pod názvem „Benchmarking knihoven“„Benchmarking knihoven“„Benchmarking knihoven“„Benchmarking knihoven“. Během 1. čtvrtletí 

roku 2008 bychom se mohli dočkat prvních hmatatelných srovnávacích 

výsledků, s nimiž samozřejmě po zpracování seznámíme zřizovatele. Není 

důvod bránit se takovému porovnávání, ať již pro nás vyzní jakkoliv, vždy to 

bude důvod pro zamyšlení, co dělat jinak, co dělat lépe. 
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Následující dvě stránky obsahují kopii statistického Ročního výkazu o knihovně 

na rok 2007, z nějž lze vyčíst veškeré relevantní údaje k fungování MKAMT 

z pohledu čísel: 
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9 Image knihovny, sponzoring9 Image knihovny, sponzoring9 Image knihovny, sponzoring9 Image knihovny, sponzoring    

 

Obraz knihovny vůči zřizovateli i vůči turnovské veřejnosti se zakládá na toku 

informací i na ochotě a zájmu tyto informace poskytovat a přijímat. Asi většina 

lidí, kteří využívají naše služby, nás vnímá ve vztahu zákazníkzákazníkzákazníkzákazník----obsluhaobsluhaobsluhaobsluha, zde 

jsou našimi hlavními trumfy i nadále ochota a schopnost seriozního poskytnutí 

informací, nakolik se nám daří plnit očekávání našich čtenářů, však nelze 

posoudit, protože čtenáři i přes zveřejňované výzvy, schránku přání a stížností, 

e-mail, anketu apod. vyjevují své názory na knihovnu jen výjimečně, a to je 

škoda, potřebujeme nastavovat zrcadlo. 

 

K obrazu knihovny se snažíme přispět 

stále nemnohými informačníinformačníinformačníinformačními materiálymateriálymateriálymateriály, 

prezentací na internetuna internetuna internetuna internetu, detaily typu 

hlavičkový papír, záložky shlavičkový papír, záložky shlavičkový papír, záložky shlavičkový papír, záložky s    otevíotevíotevíotevírací rací rací rací 

doboudoboudoboudobou. Stále jsme nerealizovali 

informační venkovní vývěsní tabuleinformační venkovní vývěsní tabuleinformační venkovní vývěsní tabuleinformační venkovní vývěsní tabule 

formátu A2. S vývěskami váháme mimo 

jiné i proto, že naše jediná vývěsky byla opět opakovaně v roce 2007 vysklena. 

Otázka zní stále zasklívat či nezasklívat? Zadarmo to rozhodně není. 

 

Mnoho již nemůžeme učinit ke zpříjemněnízpříjemněnízpříjemněnízpříjemnění samotného pobytu a pohybu pobytu a pohybu pobytu a pohybu pobytu a pohybu 

čtenářečtenářečtenářečtenáře u nás, v objektu, který je funkčně plně využit, přeplněn a je i problém 

například se zamýšleným umístěníumístěníumístěníumístěním pohovek a křesílek pohovek a křesílek pohovek a křesílek pohovek a křesílek, kde by mohli čtenáři 

pohodlně spočinout s knihou v ruce namísto posezu na nepohodlné koženkové 

kostce. (To je problematika nevyhovujícího objektu knihovny, která bude 

otevřena ještě v poslední kapitole). 

 

K obrazu knihovny u veřejnosti i například před 

zástupci zřizovatele nezbytně přispívají vhodné Public 

Relation aktivity, v této oblasti silně pokulháváme a 

spolu s neschopností cíleného získávání sponzorů to 

považuji za dosud nenaplněné koncepční úkoly (které 

jsem pro svou osobu i pro knihovnu stanovil již před 

více jak dvěma lety – poznámka autora, ředitele 

Vysklená vývěska není „naší“ nejlepší vizitkou, 
ale neustálé zasklívání také není zadarmo… 

Úzké uličky mezi vysokými regály, 
všude málo prostoru pro čtenáře 
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knihovny). 

Nedostatečná je otevírací dobuotevírací dobuotevírací dobuotevírací dobu. Snad jen pouze po personálním posílení 

pracovního kolektivu se jeví jako reálné, aby mělo oddělení pro dospělé 

otevřeno rovněž ve středu (zrušení servisního/zavíracího dne) a v pátek 

dopoledne. Rovněž by měla být sesynchronizována otevírací doba odpoledne-

večer na oddělení pro děti a mládež. S částečně pochopitelnou nevolí jsou 

přijímány v pracovním kolektivu výše navrhované změny, ale pro veřejnost, 

která stále naráží v uvedených dnech na zavřené dveře půjčovny, by to 

znamenalo jednoznačně zlepšení vnímání knihovny (co má otevřeno „alespoň 

jako ve většině obchodů“). 

 

Vnímání knihovny u veřejnosti ovšem může negativně ovlivnit i zpřísněný zpřísněný zpřísněný zpřísněný 

postup při vymáhání nevrácených zápůjček a pohledávekpostup při vymáhání nevrácených zápůjček a pohledávekpostup při vymáhání nevrácených zápůjček a pohledávekpostup při vymáhání nevrácených zápůjček a pohledávek (řešena možnost 

návštěvy hříšníků přímo doma v doprovodu strážníka městské policie, 

mimosoudní exekuce). Do doby otevření multimediálního oddělení potřebujeme 

vydat nový výpůjční řád s daleko přísnějšími sankcemi vůči nevracečům (vše by 

mělo být převáděno na peníze, které po určitém čase dosáhnou výše, jíž lze 

vymáhat soudně, ověřeno praxí). V této dosud nedořešené oblasti nemáme 

stále zcela jasno, na stranu druhou máme v tuto chvíli předběžné signály, že 

klesá počet nových upomínek, snad i díky vylepšenému systému informování. 

Na jakékoliv závěry v tomto směru je však příliš brzy. 

 

 

10 Rozpočet, hospodaření MKAMT a kontroly10 Rozpočet, hospodaření MKAMT a kontroly10 Rozpočet, hospodaření MKAMT a kontroly10 Rozpočet, hospodaření MKAMT a kontroly    

 

10.1 Rozpočet a hospodaření10.1 Rozpočet a hospodaření10.1 Rozpočet a hospodaření10.1 Rozpočet a hospodaření    

RozpočetRozpočetRozpočetRozpočet za rok 2007200720072007 skončil ssss    vyrovnaným hospodářským výsledkemvyrovnaným hospodářským výsledkemvyrovnaným hospodářským výsledkemvyrovnaným hospodářským výsledkem (0,- Kč), 

a to zejména díky plánovanému a Radou Města Turnov povolenému čerpání 

rezervního fondu, i díky tomu, že byl rozpočet zřizovatele meziročně přeci jen 

navýšen alespoň o 100.000,- Kč a byla přijata řada úspornějších provozních 

opatření včetně na počátku zprávy popsané redukce zaměstnanců. Kompletní 

přehled hospodaření na nákladových a výnosových analytických účtech a 

podúčtech účetní osnovy podávají tabulky na následujících svou stránkách, 

zaznamenána je i změna účetní osnovy rozšířená také o striktní vydělení 
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finančních toků u jednotlivých grantů, ovšem včetně spoluúčasti, která byla do 

roku 2006 součástí jednotlivých položek rozpočtu: 
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Podrobné komentáře k hospodaření  MKAMT jsou přikládány průběžně 

v polovině a na konci roku. V zásadě lze rok 2007rok 2007rok 2007rok 2007 považovat za hospodářsky hospodářsky hospodářsky hospodářsky 

úspěšnýúspěšnýúspěšnýúspěšný i díky uvedeným větším investicím a získaným dotacím. V souhrnu 

vzato, nedošlo v MKAMT k žádným rasantním změnám ani otřesům v oblasti 

ekonomické. 
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10.2 Granty10.2 Granty10.2 Granty10.2 Granty    

Rok 2007 byl opět v historii MKAMT zatím nejúspěšnějším, co se týká získávání 

mimorozpočtových dotací, a to ze zdrojů Ministerstva kultury ČR a Kulturní 

komise Města Turnov. V předešlých kapitolách byla popsána řada aktivit, které 

jsme mohli uskutečnit právě díky přiznaným dotacím. Jeden projekt si zaslouží 

nálepku „neznámý“, a to z podprogramu VISK 9, díky němuž jsme se připojili 

k NK ČR a dalším souborným národním bázím automatizovaně přes protokol 

Z39.50. Realizace ostatních úspěšných dotovaných projektů byla pro náš spíše 

rutinní, leč milou záležitostí. 

 

Zásadně nám pomohla, jak bylo pospáno v kapitole řešící vybavení knihovny, 

dotace z projektu VISK3 na rok 2007. A standardně štědré jsou i dotace 

orientované na tělesně postižené. Rovněž si neumíme představit financování 

řady akcí bez příspěvků města Turnov poskytnutých prostřednictvím Kulturní 

komise. Kompletní přehled podaných a dotovaných projektů poskytuje 

následující tabulka: 

 

Program Název Dotace Spoluúčast
VISK 3 Plná automat. knihovních služeb rozšířená o rg. inf. on-line databáze… 175 000,00 Kč 112 590,50 Kč
VISK 9 Přípr. a tech. zajištění kooperace turnovské knihovny při budování soub. k… 27 000,00 Kč 21 840,00 Kč
K21-2 Nepovolujeme v podpoře čtenářství zrakově postižených 10 000,00 Kč 13 947,60 Kč
K21-3 Udržme si a přilákejme čtenáře do knihovny, kde se stále něco zajímav. děje 5 000,00 Kč 5 948,50 Kč
KKMTa Výtvarné a tvůrčí dílny dílny pro rodiče s dětmi 2007 8 900,00 Kč 2 622,50 Kč
KKMTb Pohádkové podvečery 8 900,00 Kč 2 600,00 Kč
KKMTc Slanost abecedy a čtení 2007 8 230,00 Kč 8 392,00 Kč
KKMTd Noc s Andersenem 7 785,00 Kč 2 475,00 Kč
KKMTe Regionální osobnosti Turnova a Českého ráje 4 670,00 Kč 2 253,00 Kč
KKMTf Čteme všichni - vypráví jen někdo… 0,00 Kč 0,00 Kč
KKMTg Pohádkový rok Eduarda petišky a Marie Kubátové 0,00 Kč 0,00 Kč
KKMTh Knížka jako malovaná 0,00 Kč 0,00 Kč

255 485,00 Kč 172 669,10 Kč

Přehled podaných projektů do dotačních řízení a jejich finanční bilance za rok 2007

12 projektů podáno, 9 ůspěšných

 

Podrobný popis dotačních projektů realizovaných v roce 2007 je k nahlédnutí 

v naší organizaci. Všechny dotace byly kompletně a v pořádku vyúčtovány. Pro 

vždy předem nejasný ne/úspěch při čerpání dotací v daném kalendářním roce je 

klíčové, aby MKAMT měla ve svém rozpočtu potřebné rezervyrezervyrezervyrezervy na odpovídajících 

položkách či alespoň v rezervním fondu kkkk    finanční spoluúčastifinanční spoluúčastifinanční spoluúčastifinanční spoluúčasti dotovaných 
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projektů, což je většinou nutná podmínka pro přiznání grantu, tedy i pro jeho 

možnou realizaci. Případná půjčka od zřizovatele není ideálním řešením. 

10.3 Vedlejší hospodářská činnost10.3 Vedlejší hospodářská činnost10.3 Vedlejší hospodářská činnost10.3 Vedlejší hospodářská činnost    

MKAMT vydělala ve sledovaném období zejména vlastní činností, tj. vybíráním 

poplatků, zpozdného apod., tedy za náklady spojené s poskytováním 

knihovnických služeb. Přestože vlastníme dvě živnostenská oprávnění, dosáhli 

jsme příjmů z „vedlejší hospodářské činnosti“ pouze za pronájmypronájmypronájmypronájmy, nově 

pronajímáme společenský sálek na několik malých akcí, touto činností jsme si 

přilepšili letos o více jak 40.000,- Kč do rozpočtu. Příjmy z nájmu nyní i nadále 

plynou dlouhodobých pronájmů od Tyflocentra Liberec, o.p.s. a od čajovny. 

Věnovat se provozování jakékoliv další pracovní činnosti jdoucí nad rámec 

poskytování knihovnických služeb je mimo naše možnosti s ohledem na počet 

zaměstnanců. A nalijme si čistého vína, bude-li někdo schopen realizovat 

úspěšný podnikatelský záměr, bude jej ochotný realizovat pod hlavičkou 

knihovny v rámci vedlejší činnosti? Myslím že ne, osamostatní se a bude 

pracovat pro vlastní zisk. 

 

10.4 Provedené kontroly OK a OŽP MÚ Turnov10.4 Provedené kontroly OK a OŽP MÚ Turnov10.4 Provedené kontroly OK a OŽP MÚ Turnov10.4 Provedené kontroly OK a OŽP MÚ Turnov    

V roce 2007 proběhly v MKAMT pouze 2 kontroly: 

 

• Během září 2007 kontrola ze strany OŽP MÚ Turnov – úvodní konzultační 

kontrola v organizaci se zabývala „kontrolou na nakládání s odpady“. 

Výstupem kontroly bylo několik doporučení jak vést evidenci odpadů 

v MKAMT a naše formální zapojení do již námi většinou prováděného 

třídění odpadů. 

• V listopadu-prosinci 2007 proběhlo několik kontrolních návštěv OK MÚ 

Turnov. Zejména se kontrolovalo účetnictví roku 2006, bylo nutno pouze 

vysvětlit nestandardní, ale jinak korektní čerpání RF ke srovnání 

hospodářského výsledku organizace z pohledu vedení účetnictví externím 

účetním (šlo o formální nedostatek). V roce 2007 bylo již postupováno 

standardním a správným postupem při ročních závěrkových operacích. 
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11 Koncepce a vize MKAMT do budoucna místo závěru11 Koncepce a vize MKAMT do budoucna místo závěru11 Koncepce a vize MKAMT do budoucna místo závěru11 Koncepce a vize MKAMT do budoucna místo závěru    

 

Rok 2007 byl pro knihovnu klíčový i tím, že vedení města nás vyzvalo ke 

koordinovaným krokům při vypracování studie našich potřeb v pohledu 

budoucího rozvoje naší instituce s důrazem na řešení nevyhovujícího provozně-

kapacitního stavu, který panuje na hlavní budově a pobočce Turnov II. V tomto 

ohledu jsme zadaný úkol beze zbytku splnili. 

 

11.1 2 studie popisující nevyhovující prostorově11.1 2 studie popisující nevyhovující prostorově11.1 2 studie popisující nevyhovující prostorově11.1 2 studie popisující nevyhovující prostorově----kapacitníkapacitníkapacitníkapacitní stav hlavní budovy a  stav hlavní budovy a  stav hlavní budovy a  stav hlavní budovy a 

pobočky Turnov II nabízející i možná řešenípobočky Turnov II nabízející i možná řešenípobočky Turnov II nabízející i možná řešenípobočky Turnov II nabízející i možná řešení    

V průběhu června-října 2007 byla vypracována expertíza „Rozbor prostorově-

provozního stavu Městské knihovny Antonína Marka a návrhy na jeho řešení“, 

vypracovaná odborníkem na slovo vzatým, PhDr. Ladislave Kurkou, který 

realizoval a odborně dohledoval několik nových budov knihoven či v nově 

rekonstruovaných objektech vznikající knihovny. Průlomová je především 2. 

část studie, kde je zvažováno mezi několika možnými, a nakonec nabízeno 

k doporučené realizaci zatím nejlepší známé možné řešení, totiž výstavba zcela 

nové budovy v oblasti Skálovy ulice při centrálním parku, která by jednak 

vhodně doplnila stávající zástavbu ukončením proluky u domu Na Sboře ve 

výhodném sousedství s Muzeem Českého ráje, nebo by vhodně zapadla do 

okolního prostoru začínajícího parku na nevyužitém pozemku za letním kinem. 

Tato by dále plně vyhovovala provozním potřebám moderní knihovny, ovšem 

v multikomunitním pojetí. 

 

Tedy jednalo by se o víceúčelový objekt, kde by kromě jasně prostorově-

funkčně specifikovaných prostor knihovny mohl a měl fungovat čilý spolkový 

život, i například tolik potřebný nízko-prahový klub mládeže, která se ve 

volném čase, například před a mezi vyučováním, v hojném počtu bezprizorně 

Nevhodnější vytipované pozemky pro případnou novou budovu knihovny v oblasti Skálovy ulice v centru Turnova 
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poflakuje v oblasti přilehlého parku. Je zřejmé, že takovýto projekt by nesměl 

sledovat historii vzniku nového kulturního centra Střelnice a být od počátku 

poněkud kontroverzním projektem. Taková ne/kontroverznost projektu je od 

základu dána především nutností získání dotací5 na tuto neoddiskutovatelně 

veřejně prospěšnou stavbu. Již při vzniku studie bylo patrno, že prosazování 

takového projektu, do kterého má kompetenci zasahovat zejména množství 

úředníků, je velmi komplikovanou záležitostí, neb co úředník, to jeho ať již 

odborný, bohužel často i osobní pohled, rozšiřuje stále nesnadněji 

proniknutelnou, protknutelnou a pochopitelnou škálu mozaiky názorů. (Pro 

uvádění projektu shledávám však daleko větší překážkou priority zřizovatele a 

jeho politické reprezentace, které se odvíjí v širších souvislostech a od 

pochopitelně podstatnějších potřeb města Turnov, mezi něž řešení naší situace 

spíše nepatří – poznámka autora.) 

 

Kolektiv pracovníků knihovny se shoduje i se zpracovatelem expertízy, panem 

doktorem Kůrkou, na tom že celkem pochopitelná možná vize vize vize vize budoucího    

stěhování stěhování stěhování stěhování knihovny do zcela rekonstruovaných prostor kinakinakinakina je nevhodná hlavně 

kvůli odlehlejší lokaci, ale i opětovné nutnosti přizpůsobování se knihovny 

prostoru, který primárně nebyl navržen pro její funkční potřeby. 

 

Poněkud optimističtěji vyznělo krátké, rychlé jednání v říjnu 2007 nad studií 

plánovaného dopravnídopravnídopravnídopravního terminálterminálterminálterminálu v oblasti železničního nádraží na Turnově IIna Turnově IIna Turnově IIna Turnově II, 

kdy alespoň pro realizaci studie byly plně zohledněny potřeby lepšího 

zastoupení knihovny v této oblasti. Výsledkem záměru ve studii uvedeného je 

multifunkční informační centrum propojené smultifunkční informační centrum propojené smultifunkční informační centrum propojené smultifunkční informační centrum propojené s    pobočkou knihovny a klubem pobočkou knihovny a klubem pobočkou knihovny a klubem pobočkou knihovny a klubem 

důchodcůdůchodcůdůchodcůdůchodců, či lépe řečeno sociálním prostorem využitelným pro spolkovou 

činnost přímo v budově vlakového nádraží. Za knihovnu jsme představili co 

možná nejkonkrétnější model možného členění a funkčního využití prostor. 

Tolik několik obecných i konkrétních postřehů k základnímu pilíři koncepce 

dalšího rozvoje naši knihovny. 

                                                 
5 Velmi zjednodušeně - projekt nového objektu knihovny se jeví ideálním pro čerpání 

evropských dotací se spoluúčastí pouhých 15% z rozpočtu města, byl-li by tento vypracován 

v konkrétní podobě k okamžité realizaci, a podáván do jednotlivých dotačních výzev s tím, že 

může dojít k situaci, kdy se nebude dařit úspěšně čerpat prostředky na konkurenční projekty. 

Neboť víme, jak se ne/dařilo čerpat obecně ČR čerpat evropské peníze ze strukturálních fondů 

EU. Času je málo do roku 2013! Nejhorší je nedělat nic… 
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