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1 Obecn ě o knihovn ě 
� Městská knihovna Antonína Marka Turnov (dále jen MKAMT) má dlouhou historickou tradici, 

založena 1820 coby veřejná měšťanská čítárna a knihovna. 

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

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

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

2 Organiza ční struktura 
� V roce 2011 beze změn. 
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3 Personalistika 

3.1 Pracovníci v roce 2011 
� 6 stálých zaměstnanců na plný úvazek, z toho 5 s odborným vzděláním: 

� Danuše Altová (SŠ knihovnického směru) – knihovnice – oddělení multimédií a 
internetu, pobočky Turnov II a Malý Rohozec; 

� Eva Havlová  (SŠ knihovnického směru) – zástupkyně ředitele, knihovnice na 
oddělení dospělé, pobočka Mašov; 

� Eva Hůlková  (v období 9/2011-3/2012 knihovnický kurs dodělává) – knihovnice – 
oddělení pro děti a mládež; 

� Mgr. Hanuš Karpíšek  (rekvalifikační knihovnický kurs) – ředitel, statutární 
zástupce; 

� Eva Kordová  (SŠ knihovnického směru) – kulturní činnost, knihovnice – penzion 
Žižkova; 

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

� 1 zaměstnanec na plný úvazek po dobu půl roku hrazený ze 2/3 dotací Úřadu práce 
v Semilech na Veřejně prospěšné pracovní místo (bez odborného knihovnického vzdělání): 

� ing. Libor Vav řinec  (6–11/2011) pomocné práce, vedl akci „Přeznačování 
knihovního fondu“. 

� 5 stálých pracovníků na dohody o provedení práce do 150 h za rok (bez odborného 
knihovnického vzdělání): 

� Blažena Dolanská  – dobrovolná knihovnice – pobočka Výšinka; 

� Jiří Hendrych  – dobrovolný knihař – opravy knih; 

� Zdenka Mejdrová  – dobrovolná knihovnice – pobočka Dolánky; 

� Eva Světlíková  (do 11/2011) a Dana Ciprová  (od 11/2011) – ½ úklidu na hlavní 
budově; 

� Lidmila Sv ětlíková  (do 11/2011) a David Cipro  (od 11/2011) – ½ úklidu na hlavní 
budově. 

� Ostatní příležitostní pracovníci na dohody o provedení práce do 150 h za rok, kterých bylo 
celkem uzavřeno 60(!) včetně výše uvedených – převažovali protagonisté kulturních a 
vzdělávacích akcí hrazení z různých dotací. 

� 4 pracovníci v rámci výkonu veřejné služby z Úřadu práce přes MÚ Turnov (30 h měsíčně) – 
všichni příležitostné práce pak akce „Přeznačování knihovního fondu“: 

� Jitka Bursová ; 

� Jitka Poláková ; 

� Kamila Bursová ; 

� Ing. Libor Vav řinec  (do 5/2011). 

� 3 studenti u nás vykonávali různé praxe. 
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3.2 Pracovní kolektiv 
� Pracovní kolektiv tvoří převážně pracovníci v předdůchodovém a důchodovém věku. 

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

� Zápory: nižší flexibilita časová i vůči novým změnám, nedostatečná orientace v oblasti 
informačních a komunikačních technologiích (ICT dnes v knihovnictví klíčové), málo 
kreativity. 

3.3 Pracovní podmínky, motivace, vzd ělávání 
� Pracovní zázemí  zaměstnanců dlouhodobě spíše špatné (dáno povahou prostor hlavní 

budovy i poboček). 

� Platové ohodnocení  – všichni zaměstnanci nejen, že nedosahují celostátní průměrné 
mzdy, ale jsou i v rámci srovnatelných knihoven v celostátním měřítku placení mírně 
podprůměrně, bez vidiny na reálný růst. 

� Minimální možnosti v oblasti osobního ohodnocení . 

� Motivace  mimofinanční – zaměstnanci s výjimkou ředitele mají dle platného Zákoníku práce 
prakticky definitivu – nejsou vystaveni konkurenci na trhu práce. Motivací bývá profesní 
sounáležitost, povolání s posláním, relativní jistota zaměstnání („do důchodu to už nějak 
doklepu“). 

� Vzdělávání zam ěstnanc ů – zlepšující se úroveň v roce 2011, účast na řadě tematicky 
různorodých vzdělávacích kursů zejména díky probíhajícímu projektu Unie 
zaměstnavatelských svazů (UZS) a Sdružení knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), 
výuka základů anglického jazyka – doporučených 6 dnů vzdělávání (48 hodin) ročně na 
zaměstnance (plný úvazek) by měl být i výhledově v MKAMT standardem 

3.4 Externí dodavatelé služeb 
� Zpracování účetnictví – od května 2010 pro nás zajišťuje pí Dana Novotná , kvalitu 

poskytovaných služeb i už zajetou formu spolupráce hodnotím jako výbornou (poznámka 
autora) – výhrady ze strany zřizovatele k odevzdávání účetních závěrek jsou také minulostí. 

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

� Služby nového smluvního technik a BOZP (doporučeného zřizovatelem) jsme v tomto roce 
nestačili využít. Oblasti PO a další technickou údržbu zajišťují subjekty  převážně 
nasmlouvané z řizovatelem , což lze považovat za optimální stav. 

3.5 Obecně k personálnímu zajišt ění provozu a služeb knihovny 
� Vzhledem k množství pracovišť, rozsahu otevírací doby, repertoáru poskytovaných služeb a 

zajišťovaných činností, jakož i počtu kulturních a vzdělávacích akcí, lze považovat počet 
kmenových zaměstnanců knihovny za poddimenzovaný, provozně sice udržitelný (efektivita 
je naším hlavním kladem), ale na pokraji sociální akceptace ze strany zaměstnanců jakož i 
zaměstnavatele. Absentuje generační pestrost, chybí vize brzké (dle mého tolik potřebné – 
poznámka autora) reálné postupné obměny, lépe však rozšíření, pracovního kolektivu 
knihovny, zaostávání za požadovaným standardem moderní knihovny – bez dlouhodob ě 
perspektivních investic do lidí . 
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4 Objekty a prostory knihovny 

4.1 Hlavní budova 
� Provozu moderní knihovny nevyhovuje , bylo detailněji řešeno v předchozích letech a na 

podzim 2011 opět prezentováno radním města Turnov, kteří se sešli právě v knihovně na 
svém výjezdním zasedání (za tuto návštěvu a zájem radním děkujeme). 

� Za knihovnu se na optimalizovaném návrhu řešení  formou stavby nového víceúčelového 
„Komunitního domu“ nic nemění. Podrobné informace a popis záměru viz 
[http://knihovna.turnov.cz/dokumenty/overovaci-studie-komunitniho-domu-verze-3-09-09-
2010.pdf]. Po posledních komunálních volbách však není ze strany politické reprezentace 
města toto řešení prioritou. 

    
� Na hlavní budově v roce 2011 provedena potřebná rozsáhlejší oprava st řechy . 

� Na ostatní požadavky stran údržby hlavní  budovy, které uvádíme každoročně v návrzích, 
nebylo ze strany Odboru správy majetku MÚ Turnov vůbec reagováno. Chybí jakákoliv 
zpětná vazba a věcná prohlídka či diskuse s kompetentním zástupcem zřizovatele. 

� I přes výše uvedené lze připustit, že provozn ě-technický stav  hlavní budovy je zatím 
dobrý . 

� Interiérová nereprezentativnost  – neestetické, opotřebené. 

4.2 Pobočky 
� Turnov II  naprosto nevyhovující malý prostor bez jakéhokoliv zázemí v budově ZŠ a 

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

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

� Mašov  – nevyhovující prostor v objektu místní hasičské zbrojnice. Věděli-li bychom o 
možnosti např. víceúčelového prostoru v této lokalitě, jistě bychom přemístění zvažovali, 
ovšem hledat nový prostor jen pro knihovnu s ohledem na počet uživatelů je neefektivní. 
Místnost byla loni interiérově stavebně opravena. 

� Malý Rohozec  – vyhovující místnost rozumně vybavená, jen potřebuje vymalovat. Prostor 
využívá pro své aktivity Okrašlovací spolek malý Rohozec, o. s. [http://rosos.webnode.cz]. 
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� Dolánky  – spíše nevyhovující prostor, z pohledu MKAMT pro malou návštěvnost jde o 
nejméně obhajitelné detašované pracoviště MKAMT. 

� „Odlučka“ Daliměřice – formální charakter pracoviště, hlavní funkce – místo s veřejným 
internetem v rámci pokračujícího Projektu internetizace Knihoven (PIK). 

4.3 Zařízení a vybavení 
� Návrh rozpo čtu MKAMT  na rok 2011 proškrtán o položku 

určenou na nákup dlouhodobého hmotného majetku  (o 
investicích jsme ani neuvažovali). 

� Pořízena výpo četní technika  z dotace ministerstva kultury 
VISK3, z mimořádného příspěvku zřizovatele (kritická náhrada 
za 2 dosluhující zastaralá PC) a sponzorského daru (nová 
multifunkční tiskárna na odd. pro děti a mládež, dar společnosti 
KAMAX, s.r.o. 5.000 Kč). 

� V rámci dotací pořízeny várnice, etiketovací kleště ve slepeckém 
písmu (na značení zvukových knih) a několik dalších drobností  
pro nižší finanční hodnotu zpravidla nepodléhající inventarizaci. 

� na MKAMT převedena výpo četní technika  původně v majetku Krajské v ědecké knihovny 
v Liberci  (využíváno na pobočkách od roku 2005 v souvislosti s projektem PIK). 

5 Hospoda ření 
� V roce 2011 jsme hospodařili zdrženlivě, s hospodá řský m zisk em blížícím se 196.000 Kč. 

Tak vysokého zisku jsme však dosáhli neplánovaně souhrou několika okolností: 

� z opatrnosti i s ohledem na vysoká čerpání v položkách mezd (velký počet OON, 
plat pracovníka z dotace ÚP vyžadoval spoluúčast) jsme raději ušetřili 50.000 Kč 
na nákupu knih (ke krytí nakonec stačil náš fond odměn); 

� zapojení fondu odměn (nutno, aby nebyl překročen závazný ukazatel a limit); 

� nečekané vrácení přeplatků plynoucích z vyúčtování a vyšších záloh na plyn či 
energie (ke konci roku 2011 se letos poprvé od dodavatelů podařilo získat 
vyúčtování o skutečné spotřebě ke konci účetního roku), vrácené prostředky však 
nelze v účetním roce zužít na jiné výdaje; 

� sponzorské dary v úhrnné výši 25.000 Kč (jejich získáváním pověřen pracovník 
zaměstnaný u nás díky dotaci ÚP); 

� řada dotací na kulturní a vzdělávací akce konané knihovnou. 
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5.1 Dotační aktivita pro rok 2011 

Kód Název projektu Poskytovatel Dotace Spoluúčast

xxx.0601 Aktivně proti stáří - pořady pro seniory 2010/2011 SF MT 1 650,00 Kč 3 526,00 Kč

xxx.0602 Druhé a další čtení - projekt výchovy ke čtenářství GF LK 8 000,00 Kč 7 720,00 Kč

xxx.0603 Výtvarné tvůrčí dílny 2011 KK MT 15 000,00 Kč 6 583,00 Kč

xxx.0604 Knihovna otevřená rodině - Noc s Andersenem KK MT 20 700,00 Kč 21 316,00 Kč

xxx.0605 Regionální osobnosti Turnovska a okolí KK MT 14 000,00 Kč 4 880,00 Kč

xxx.0606 Aktivně proti stáří - pořady pro seniory 2011/2012 SF MT 15 000,00 Kč 7 996,00 Kč

xxx.0607 Zvukové knihy MK ČR 14 000,00 Kč 15 486,00 Kč

xxx.0608 Čištění slovníku autorit MK ČR 6 000,00 Kč 3 000,00 Kč

xxx.0609 Rozšíření veřejného internetu - PC, tiskárna, SW MK ČR 28 000,00 Kč 17 734,00 Kč

xxx.0701 Rok pohádky 2011 GF LK 20 000,00 Kč 8 134,00 Kč

Celkem 10 dotovaných projektů 3 různí 142 350,00 Kč 96 375,00 Kč

pouze odpovídající podíly pro letošní rok z dotace z předchozího roku

spoluúčast včetně účelového sponzorského daru vždy po 5.000,- Kč (3x)
 



Městská knihovna Antonína Marka Turnov 
Výroční zpráva za rok 2011 

 

 11 

5.2 Podrobný p řehled náklad ů a výnos ů 

5.2.1 
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5.3 Kontroly 
� Kontrola dotace VISK3 za rok 2010 ze strany knihovny pověřené výkonem regionálních 

funkcí v Semilech – bez nálezu. 

� Hloubková kontrola Finančního úřadu v Semilech čerpání a zúčtování dotací VISK3 za roky 
2008–2010 – bez nálezu. 

� V roce 2011 nebyly uděleny žádné sankce ani pokuty vůči naší organizaci. 
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6 Knihovnictví 

6.1 Anketa 2011 
� S dvouletým odstupem proveden průzkum se spokojeností služeb knihovny u čtenářů – 

hodnocení dle tzv. Paretova diagramu – stručně a zjednodušeně řečeno: „objevme nejvíce 
připomínkované oblasti v poskytování našich služeb, zlepšením těch nejvýše prvních tří 
připomínkovaných oblastí pak může být dosaženo významného zlepšení ve vnímání kvality 
poskytovaných služeb u našich uživatelů“. 

� Anketa provedena ve spolupráci s Ing. Vavřincem, který se profesně zabýval řízením jakosti 
kvality – výsledky toho v průmyslu uplatňovaného postupu: 

 

č. znění
1 Který z žánrů postrádáte v nabídce knih? 101

6 Víte o možnosti využívat poslechová místa a hudební klávesy? 76

3 Jste spokojen(a) s nabídkou CD, DVD, multimédií? 55

10 Mám zájem o půjčování elektronických knih (e-books) a čteček (e-readers)? 24

8 Jste spokojen(a) s úrovní webových stránek knihovny? 12

4 Jste spokojen(a) s rozmístěním a přehledností regálů s knihami? 8

5 Jste spokojen(a) s označením knih v regálech? 7

2 Jste spokojen(a) s nabídkou novin a časopisů? 6

7 Jste spokojen(a) s ochotou a vstřícností personálu knihovny? 4

9 Jste spokojen(a) s úrovní akcí organizovaných knihovnou? -

11 Co byste si přál(a), aby se v knihovně realizovalo v budoucnu ? Vaší fantazii se meze nekladou. -

Počet 
připomínek

Otázka

101

76
55

24
12 8 7 6 4

0

50

100

150

 
 
� Výsledky ankety: 

� co nejvíce vycházet čtenářům vstříc stran požadavků na nákupy knih – již 
zavedena na webu knihovny on-line služba „Vaše tipy na nákup“, kde čtenáři vidí, 
jak bylo s jejich požadavkem skutečně naloženo; 

� zajistit lepší informovanost čtenářů o poslechových místech, klávesách, o 
možnosti půjčování CD, zvukových knih – často o těchto službách vůbec neví – 
investice do marketingu – nová položka rozpočtu knihovny, „dělejme reklamu, jako 
jiné organizace ve městě (Muzeum, KCT apod.) bez peněz to ovšem jde jen velmi 
omezeně“; 
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� zvážit půjčování čteček s volnými elektronickými knihami – možnost komerčního 
půjčování nových titulů knih v elektronické podobě knihovnami zatím v ČR není 
všeobecně stanovena a užívána, hledá se legislativní i ekonomický model; 

� výhrady k webu knihovny se týkali přehlednosti, od prosince 2011 v tomto směru 
www stránky knihovny přepracovány, zaznamenány už i pozitivní ohlasy na těchto 
změn; 

� přehlednost značení a řazení knih v regálech nebyla příliš kritizována, přesto tato 
oblast od poloviny roku 2011 zcela předělávána (viz samostatná kapitola dále); 

� většina respondentů cca (85%) se neúčastní akcí knihovny, úroveň hodnocení 
kvality akcí nemá v průzkumu vypovídací hodnotu, snad jen, že by také 
nedostatečná informovanost či přitažlivost akcí (?) 

� Prvních 50 respondentů obdrželo osvěžující odměnu v podobě balení piva Svijany či mošty 
z Lažan (vše sponzorské dary), 3 vylosovaní pak získali roční registraci do knihovny zdarma. 

6.2 Knihovní fondy 
� dlouhodobě z finančních důvodů i z důvodů obav o udržení čerpání rozpočtu nebyl opět 

významně navýšen nákup nových titulů oproti běžnému průměru 

� díky sponzorskému daru (p. Ondřeje Fotra z Turnova – 5.000 Kč) zakoupen komplet 
turistických a cyklistických map ČR, zaznamenali jsme mnoho desítek výpůjček a pozitivní 
ohlas u čtenářů 

� poněkud bohatší byl nákup mluveného slova, audioknih a zvukových knih na CD a 
CD s formátem MP3, a to díky dotaci MK ČR a sponzorskému daru Nadace České 
spořitelny zprostředkované skrze místní pobočku tohoto bankovního ústavu, u nějž máme i 
naše bankovní účty (5.000 Kč) 

6.2.1 Celkem knihovních dokument ů (knihy, zvukové knihy a nosi če) za léta 1991–2011: 
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6.2.2 Počet přírůstků (nových knih) a úbytk ů (vyřazených knih) v letech 1996–2011: 
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6.2.3 Náklady vynaložené na nákup knihovních fond ů (knihy, noviny, časopisy, zvukové 
knihy a nosi če) v období 1996–2011 (pokud nechybí údaje): 
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6.2.4 Obecně ke knihovním fond ům 
� Dle standardů zahraničních a nově i u nás přijatých má knihovna ročně měnit cca 10% 

knihovních jednotek z celkového počtu, což v MKAMT činí necelých 6.000 svazků ročně, 
obměňována asi třetinu tohoto počtu, z toho plyne: 

� dvoutřetinové navýšení rozpočtu na nákup knihovních dokumentů (+10% na 
zvýšení DPH v roce 2012) což je nereálná částka k milionu Kč; 

� razantně snížit celkový počet knihovních fondů vyřazováním beztak 
nepůjčovaných multiplikátů zastaralé literatury zejména na pobočkách (jde o 
ležáky často z dob před rokem 1989), „co bychom tam však pak čtenářům nabízeli 
(a měli v regálech?)“; většinou se tam půjčují stejně nové či na přání dovážené 
knihy z hlavní budovy, odhadem snížení počtu knihovních fondů o dalších 10.000 
knih 

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

� Aktuální krátkodobý cíl financování ročně: 

� 550.000 Kč na tištěné knihy; 

� 100.000 Kč na noviny a časopisy včetně elektronických; 

� 50.000 Kč na nákup zvukových nosičů včetně zvukových knih; 

� 50.000 Kč na elektronické zdroje, multimediální nosiče 

� (a pokud by padlo koncepční rozhodnutí po vzoru dalších českých knihoven, kde 
se tato výpůjční služba stále těší překvapivě zájmu uživatelů – pak dalších 50.000 
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Kč na filmová DVD, případně jako plánovaná rezerva na nákup elektronických 
knih či čteček) 

6.3 Služby 
� rok 2011 nepřinesl výrazné změny v rozsahu poskytovaných knihovních a informačních 

služeb, spíše jsme se snažili o zkvalitňování stávajících, respektive o udržení jejich úrovně 

� zvýšená intenzita proškolování našich zaměstnanců, věříme, povede také k jistému 
zkvalitnění zejména v přístupu ke čtenářům (oblast komunikace), zvýšené odbornosti (na 
dětském oddělení), v oblasti nabízení služeb a jejich propagace (marketingové dovednosti, 
nasazení nových technologií (v roce 2012 uvažujeme o novém knihovním systému, o Linuxu 
na některých PC pro veřejnost apod. 

� uživatele jistě potěšili drobné novinky – lepší možnosti a kvalita tisku na oddělení pro děti, 
nápojový automat na čaj, kávu před oddělením pro dospělé, nové orientační značení na 
hlavní budově (v přípravě ještě nástěnky a informační cedule v jednotné úpravě), označení 
zaměstnanců jmenovkami, označení časopisů barevnými vyobrazeními titulů na fádních 
schránkách ve studovně… za tím vším je naše práce 

6.3.1 Výpůjční služby:  
� půjčování knih (monografie), map (kartografií), novin a časopisů (periodik); 

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

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

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

� elektronické dodávání dokumentů (eDDo) – elektronická kopie dokumentu; 

� čtenářské konto – balíček doplňkových služeb. 

6.3.2 Informa ční služby:  
� vyhledání a podání stručné informace nebo informačního zdroje k zadanému dotazu; 

� vypracování rešerše – tištěného seznamu informačních zdrojů na zadané téma; 

� pomoc s vyhledáváním informací na internetu a v databázích. 

6.3.3 Datové služby:  
� poskytnutí počítače pro vzdělávání, komunikaci, práci s daty…; 

� zajištění provozu veřejného internet a přístupu k němu vč. bezdrátového připojení (Wi-Fi); 

� pomoc se základním ovládáním počítače a používáním internetu; 

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

6.3.4 Reprografické služby:  
� kopírování a tisk do formátu A3 z knihovních dokumentů, internetu…; 

� laminování do formátu A4. 

6.3.5 Doplňkové služby:  
� poslechová místa pro studium i odpočinek; 

� hudební klávesy; 
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� automat na kávu a čaj pro rychlé občerstvení a zpříjemnění pobytu v knihovně. 

6.3.6 Služby handicapovaným:  
� terénní půjčování knih seniorům v penzionech a imobilním přímo dovážkou domů; 

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

� ozvučený počítač s přístupem k internetu, TV lupa…; 

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

6.3.7 Kultura a vzd ělávání:  
� pořady pro školy a školky od výchovy ke čtenářství po tvořivé dílny; 

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

� „Turnovský Granátek“ – zájmový, literárně-dramatický kroužek pro děti. 

6.3.8 Ostatní služby:  
� Čajovna v knihovně „Tea bouda“ – provoz zajišťuje nájemce Nová naděje, o. s.; 

� pronájem prostor krátkodobě příležitostným zájemcům společenský sálek; 

� reklamní a marketingová činnost – propagace komerčních aktivit v knihovně. 

6.4 Akce „P řeznačování knih“ 
� Několik desítek let zcela zanedbaná oblast. Dosud se knihy značili ručně, fixem, barevnými 

polepkami, jedním písmenem (často provedeno chybně bývalou pracovnicí, která neměla 
příslušnou odbornost a potřebnou systematickou pečlivost). Rovněž opakovaně 
pozměňovaný systém mezinárodního desetinného třídění (MDT) u naučné literatury 
pokulhává za moderními představami o stavění knih ve volném výběru (vystavení knih v 
regálech). 

� Zavádění přesnějšího trojpísmenného značení pro abecední řazení na regálech u všech 
knih. 

� Zlepšeno barevné značení a výrazné zlepšení čitelnosti nyní už tištěných popisků včetně 
přírůstkových čísel pro jednoznačné řazení ve skladech. 

� Zavádění piktogramů u beletrie – výrazné a významově zřejmé symboly na první pohled 
napoví jakého žánru je kniha na regále, týká se beletrie, ale experimentálně užito na 
dětském oddělení i u naučné literatury (k systému MDFT se lze kdykoliv vrátit). 

� V tuzemských knihovnách výjimečně zatím užívané zobrazení tohoto značení přímo 
v katalogu u daného titulu včetně orientační 3D mapičky s vyznačením regálu, kde je kniha 
k dispozici (pro tuto akci musel být speciálně upraven knihovní systém, bohužel je již 
zastaralý, tak částečně řešeno použitím webu knihovny). 

� Zahájení práce v červnu 2011, prováděl p. Ing. Vavřinec se 3 pracovnicemi na veřejnou 
službu, zatím zpracováno oddělení pro děti a mládež. Předpokládané ukončení této etapy 
na konci února 2012. 

� Cca 15.000 knih přeznačeno v katalogu upraveno při 1,5 pracovním úvazku za 9 měsíců. 
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� Pokud se v následujícím roce nepodaří zajistit finance na pracovní sílu, která bude 
pokračovat systematicky v akci, nelze na dalších odděleních a pobočkách v této akci 
pokračovat. Riziko promarněná šance, jak významně zvýšit komfort čtenářům v půjčovnách. 

� Významné zlepšení navigace čtenáře při vyhledávání knihy ve volném výběru. 

� Rychlejší a jednozna čnější práce se v řazováním knih  zpět na regály. 

� Vyšší míra po řádku  ve stavění knih ve volném výběru. 

� Možnost stavění podle čtyř různých kritérií  – přírůstkové číslo, abecední pořádek, 
žánrové řazení, věkové řazení (barva). 

� Pomocné piktogramy pro cizojazy čnou literaturu , značení dílů, knih s velkým textem. 

� Výrazné prostorové barevné boxy  na regálech v interiéru. 

� Silná provázanost s on-line katalogem . 

� Inspirace  v několika zahraničních i českých knihovnách a naopak inspirace pro knihovny 
další. 

6.4.1 Barevné štítky a trojpísmena: 
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6.4.2 Piktogramy 
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6.4.3 Trojpísmena a piktogramy v on-line katalogu: 

 

6.4.4 3D mapky s umíst ěním titulu na regále ve volném výb ěru: 
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6.5 Vize knihovního systému se souborným katalogem knihoven v Turnov ě 
� Představeno radním na podzim 2011. 

� Možno založit na prověřeném, ale svým způsobem i omezujícím programovém řešení 
stávajícího knihovního systému Clavius povýšeného na novou SQL verzi (náklady vyčísleny 
na až 600.000 Kč, problémy s financováním licencí pro zapojené knihovny, které by mohly 
být i ne zcela veřejného charakteru). 

� Testujeme možnost použít pro ten účel knihovní systém Evergreen  (Open Source – 
svobodný software), zahraniční provenience (konsorcium knihoven v USA) – v ČR se 
formuje skupinka nadšenců, ale i odborníků pracujících nejen na počešťování tohoto 
knihovního systému, nýbrž i na jeho praktické implementaci. Zatím jedna knihovna v ČR, 
s níž intenzivně konzultováno. Aktuálně podána žádost o dotaci na potřebné vybavení a 
zejména implementaci systému dle požadavků MKAMT (platí se „jen“ práce, program je 
zdarma). Toto řešení je pro případné další zapojené knihovny do zamýšleného projektu 
zdarma. Klade jisté časové nároky na pracovní sílu (nutná počáteční školení participujících 
knihoven a kontrola katalogizace dle standardů). Celkové nálady odhadujeme mezi 50.000 – 
150.000 Kč, ale mohou být rozloženy i na více období či přijata levnější byť třeba technicky 
ne tak zajištěná řešení. Pokud bude schválena dotace, budou náklady třetinové. 

� Představa o provozování souborného knihovního systému  – nabídneme k využití např. 
školám, organizacím města, ale i spolkům a církvím. Ty si pak mohou sami takto zaevidovat 
své knihovní fondy a tyto zcela autonomně, nebo prostřednictvím on-line katalogu 
turnovských knihoven prezentovat veřejnosti. Potenciál v použití pro studující a laickou 
veřejnost. Rovněž některé školní knihovny tak mohou významně modernizovat své knihovny 
a jejich výpůjční procesy. 

� Katalog umíst ěn a provozován na serveru na hlavní budov ě (časem místo stávajícího 
komerčního knihovního systému), participující knihovny potřebují jen počítač s rozumným 
připojením k internetu. Hlavní budova i pro ten účel v době vzniku této výroční zprávy 
přepojena k internetu prostřednictvím optické sítě s výrazně vyšší konektivitou a stabilitou za 
nízkých provozních nákladů. 

� Zálohování  – nyní na tři disky zároveň + denně na jiném PC či datovém nosiči. 

� Řada otázek  k řešení – přenositelnost čtenářských registrací, ochrana osobních údajů, míra 
autonomie zapojených knihoven. 

� Vzorem je myšlenka : „mějme co nejvíce duševního bohatství, které je stále ještě k dispozici 
v místě samém v knihách a různých knihovnách k dispozici v elektronické podobě pro rychlé 
vyhledání a orientaci v něm“. 

� Jaro 2012 – plánován dotazníkový pr ůzkum  zájmu o projekt u jednotlivých turnovských 
knihoven/subjektů. I v případě nezájmu o souborný knihovní systém v Turnově je tento 
moderní alternativou a ekonomickým řešením pro MKAMT. 
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6.6 Naši uživatelé, využití služeb 

Datum Tituly Per iodika Č tenáři do 15  let Návš tě vy Výpůjčky MVS* Akce v še

31.1 2.19 91 70505 ? 17 77 ? 10745 5 4775 1 76 173
31.1 2.19 92 72179 ? 17 28 ? 11063 5 6467 1 32 247
31.1 2.19 93 73697 ? 15 76 ? 11145 6 3555 1 44 160
31.1 2.19 94 75486 ? 16 76 ? 12534 7 1782 2 83 194
31.1 2.19 95 78001 ? 16 71 ? 11955 7 0674 2 16 228
31.1 2.19 96 79502 ? 17 13 511 13918 6 9171 1 86 377
31.1 2.19 97 81260 ? 19 30 638 17441 6 4354 2 33 423
31.1 2.19 98 85435 75 21 05 729 19170 7 1242 1 35 353
31.1 2.19 99 82767 77 21 92 764 19459 8 3992 91 338
31.1 2.20 00 81516 89 2100 685 18630 10 0167 79 354
31.1 2.20 01 78665 87 2068 644 17682 10 1182 120 451
31.1 2.20 02 79785 88 2045 641 14826 9 4280 46 394
31.1 2.20 03 78929 86 1988 631 15896 9 9974 165 406
31.1 2.20 04 77119 82 1990 620 16881 10 1530 137 565
31.1 2.20 05 74840 1 11 1965 591 16160 10 1586 38 526
31.1 2.20 06 59745 1 18 2083 679 17968 10 1505 1 25 532
31.1 2.20 07 60748 1 26 1894 596 31440 10 1130 89 439
31.1 2.20 08 61393 1 47 1872 822 32191 9 4908 66 444
31.1 2.20 09 57076 1 50 1974 721 38839 9 4723 1 20 456
31.1 2.20 10 57158 1 47 1912 648 40345 9 3254 80 337
31.1 2.20 11 58401 1 45 2063 701 37704 9 6886 1 04 532

Zák ladní statistické údaje o knihovně 1991-2008

če rveně označené údaje - nejisté, n ezjiště né; fo ndy (po čet titulů)  dle výka zů; * MV S je n na šich  čtená řů
 

 

� V roce 2011 zaznamenán nárůst registrovaných čtenářů ovšem statisticky nijak významný 
v porovnání posledních dvaceti let. 

� Další údaje o uživatelích, službách a výkonech MKAMT podává: 
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6.7 Roční výkaz o knihovn ě za rok 2011 
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7 Spolupráce a členství 
� MKAMT je institucionálním a aktivním členem profesní organizace Svaz knihovník ů a 

informa čních pracovník ů (SKIP). 

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

� MKAMT v roce 2011 byla členem Peka řovy spole čnosti , nicméně formálně jen 
prostřednictvím osoby knihovnice, pí Evy Kordové. 

� Prostřednictvím výše jmenované se také MKAMT účastní aktivit KLUBKA – Klubu dětských 
knihoven. 

� Na místní úrovni přímo spolupracujeme: s pobočkou SONS v Jablonci nad Jizerou  a 
s Tyflocentrum Liberec, o.p.s.  při činnosti Poradenského centra pro nevidomé a zrakově 
postižené, kterému poskytujeme prostorově-technické zázemí; s Novou Nad ějí, o. s.  při 
provozu čajovny v knihovně Tea Bouda; s Rohozeckým okrašlovacím spolkem , kterému 
poskytujeme prostor pobočky na Malém Rohozci; se Sociáln ě-zdravotními službami 
Turnov  pobočka Výšinka, půjčování v penzionech, půjčování knih prostřednictvím Terénní 
pečovatelské služby. 

� V rámci četných kulturních aktivit spolupráce s dalším městskými organizacemi i institucemi 
zde v Turnově, ale především se školami všech stupňů a mateřskými školami, spolupráce je 
v různých letech různě intenzivní, ale trvalá a dlouhodobá. 

        

 
� Přeshrani ční spolupráce  v pracovní skupině euroregionu Nisa „EUREX knihovny“ – 

v květnu 2011 účast s příspěvkem na konferenci Elektronické služby knihoven v polské 
Jelení Hoře, účast několika dětí z Turnovska v mezinárodní výtvarné soutěži apod. 
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8 Kulturní a vzd ělávací činnost 
� I v roce 2011 konáno zejména díky vysokému pracovnímu nasazení Evy Kordové pod 

hlavičkou knihovny, knihovnou přímo nebo ve spolupráci na 552 akcí s celkovým počtem 
účastníků 11.637 (tak to alespoň plyne z přehledu dostupného na našem webu 
[http://knihovna.turnov.cz/akce-a-aktuality.php]. 

� Mezi nejvýznamnější akce roku 2011 patří všechny pořady konané k výročí spisovatele a 
pohádkáře K. J. Erbena; pak chronologicky namátkou: lednové a únorové Pasování 
prvňáčků, březen měsíc čtenářství, Maratón čtení, Noc s Andersenem, Vypráví jen někdo, 
Den čtenářů na Hradě, Slavnost a besedy, výtvarné a tvůrčí dílny, říjnový týden knihoven, 
Den dětské knihy, adventní rozjímání, soutěže, ankety, akce pro školy, besedy a aktivizační 
pořady pro seniory, pořady o cestování, o Židovství, o regionálních osobnostech, o přírodě 
Českého ráje… 

         

    

     
 

� Seznam akcí vydá na 15 hustě potištěných stran, které by tuto zprávu neúměrně rozšířili – následují na 
ukázku jen první dvě, zbytek je dostupný na výše uvedené webové adrese. 
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9 Obstáli jsme i v roce 2011? 
� závěrem si dovolím vyslovit domněnku, že Městská knihovna Antonína Marka Turnov jako 

instituce poskytující veřejnou službu, se svého úkolu a poslání zhostila úspěšně snad 
v posouzení většiny jejich uživatelů a doufejme, že je tak většinou přijímána i turnovskou 
veřejností, byť je jasné, máme stále co zlepšovat a naopak jakýkoliv zlepšený stav činnosti 
knihovny je stále pracnější udržet – tedy jen: 

„usilujme, dokud času zbývá, p řítomnost je kolébkou budoucnosti.“  
 

(Motto zakladatele veřejné knihovny v Turnově, českého obrozence Antonína Marka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově 17. února 2012 výroční zprávu vypracoval 

Mgr. Hanuš Karpíšek 

         ředitel MKAMT 


