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

založena 1820 coby veřejná měšťanská čítárna a knihovna. 

 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 Organizační struktura 
 V září 2012 provozovatel Nová Naděje o. s. ukončil provoz čajovny Tea Bouda, jinak beze 

změn. 
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Pobočka Turnov II 

Pobočka Výšinka 

Pobočka Mašov 

                     Hlavní budova 

Oddělení 
pro dospělé 

Oddělení 
pro děti a mládež 

Oddělení 
multimédií a internetu 

Oddělení 
provozní 

Čajovna v knihovně 
Tea Bouda 

Poradenské centrum 
zrakově postižených 

Pobočka Malý Rohozec 

Pobočka Dolánky 

Odlučka Daliměřice 

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

3.1 Pracovníci v roce 2012 

 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 nově i oddělení pro dospělé; 

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

 Eva Hůlková (od 3/2012 rekvalifikační knihovnický kurs) – 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 z cca 1/2 dotací Úřadu práce 
v Semilech na Veřejně prospěšné pracovní místo (bez odborného knihovnického vzdělání): 

 Jitka Bursová (4–9/2012) pokračovala v akci „Přeznačování knihovního fondu“. 

 6 stálých pracovníků na dohody o provedení práce do 150 až 300 h za rok (bez odborného 
knihovnického vzdělání): 

 Blažena Dolanská – dobrovolná knihovnice důchodkyně – pobočka Výšinka; 

 Zdenka Mejdrová – dobrovolná knihovnice důchodkyně – pobočka Dolánky;  

 Kateřina Kopecká do 11/2012, kdy ji nahradila Lenka Opluštilová – nové 
dobrovolné knihovnice na pobočce Malý Rohozec (potenciál dosud zde sloužící 
profesionální knihovnice pí Altové efektivněji využijeme na hlavní budově); 

 Jiří Hendrych – dobrovolný knihař důchodce – opravy knih, do května 2012, kdy 
zesnul, nepodařilo se nám sehnat nástupce, zakázkové knihařské zpracování 
velmi nákladné; 

 David Cipro a Dana Ciprová úklid na hlavní budově; 

 Lenka Jůnová úpravy slovníků národních autorit a (od 10/2012) konzultantka 
Virtuální univerzity 3. věku. 

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

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

 Jitka Bursová (do 4/2012 viz výše); 

 Kamila Talijánová (VS si u nás dobrovolně prodloužila o další období) 

 Danuše Jírová (VS si u nás také dobrovolně prodloužila o další období); 

 Alexandra Šilhánová 
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 Antonín Hloubal (vystudovaný právník, měl zpracovat některé vnitřní předpisy, 
negativní spolupráce, pak pomocné práce) 

 1 studentka u nás vykonávala praxi 2 studentky brigádu v rámci už uvedených DoPP. 

 Od října u nás vykonává dobrovolnickou činnost paní Zábranská ze Semil, za její ochotu a 
pečlivou práci jí patří naše uznání a velký dík. 

3.2 Pracovní kolektiv 

 Pracovní kolektiv tvoří převážně pracovníci v předdůchodovém a důchodovém věku. 

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

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

 Změny: pracovnice se stále lépe přizpůsobují změnám v knihovně a nad očekávání 
akceptovali další rozšíření otevírací doby, zvýšení časové flexibility. 

3.3 Pracovní podmínky, motivace, vzdělávání 

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

 Platové ohodnocení – všichni zaměstnanci nejen, že nedosahují celostátní průměrné 
mzdy, ale jsou i v rámci srovnatelných knihoven v celostátním měřítku placení mírně 
podprůměrně, i přes pokračující inflaci nebylo možno zvýšit platy s výjimkou jednoho 
zákonného růstu za zvýšenou kvalifikaci. 

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

 Motivace nefinanční – zaměstnanci s výjimkou ředitele mají dle platného Zákoníku práce 
prakticky definitivu – nejsou vystaveni konkurenci na trhu práce. Motivací bývá profesní 
sounáležitost, povolání s posláním, relativní jistota zaměstnání („do důchodu to už nějak 
doklepu“). Bonus roku 2012 částečná úhrada nákladů spojená s účastí 4 zaměstnanců z 6 
(kteří se zúčastnit mohli a chtěli) na knihovnickém happeningu v Písku. 

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

3.4 Externí dodavatelé služeb 

 Zpracování účetnictví – pí Dana Novotná, kvalitu poskytovaných služeb i zajetou formu 
spolupráce hodnotím jako výbornou (poznámka autora) – výhrady ze strany zřizovatele 
k odevzdávání účetních závěrek s výjimkou nějakých nedostatků souvisejících s dokladovou 
inventarizací jsme nezaznamenali. 

 Zpracování mzdové agendy – pí Helena Krejsová (smluvně prostřednictvím pí Novotné), 
rovněž standardně bez problémů, jen došlo k zanedbání termínu pro vyplacení jedné dotace 
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z ÚP na VPP, kterou ovšem zpracovatelka obratem uznala jako svoji chybu a nahradila 
vzniklý nedoplatek (její přístup velmi oceňuji pozn. autora). 

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

 Služby smluvního technika BOZP (doporučeného zřizovatelem) není na jeho straně 
samostatná iniciativa. Iniciativa k řešení problematiky BOZP z mé strany coby ředitele 
organizace z důvodů provádění a zajišťování potřebnějších a praktických úkolů i prací 
rovněž není na potřebné úrovni. Provedl jsem poptávku u jiného dodavatele s vynikajícími 
referencemi, bohužel cenová nabídka cca 20.000,- Kč ročně je z rozpočtových důvodů 
neakceptovatelná. Oblasti PO a další technickou údržbu zajišťují subjekty převážně 
nasmlouvané zřizovatelem, což lze považovat za optimální stav. Provedena poptávka na 
provedení elektro revize přístrojů, zařízení a prodlužovacích kabelů, nejlevnější dodavatel se 
bohužel do konce roku i přes opakované urgence k provedení revize nedostavil. Další 
nabídky byli 1,5 až 2,5 krát dražší. V roce 2013 budeme tudíž muset oslovit v pořadí dle 
podaných cenových nabídek k provedení dražšího dodavatele, který potřebné revize prostě 
provede. 

 Firma ROKO service plus, s. r. o. provedla kvalitně a v rozumné ceně generální úklid 
hlavní budovy, výškové mytí oken, praní koberců a posterů, praní záclon. 

3.5 Obecně k personálnímu zajištění provozu a služeb knihovny 

 Vzhledem k množství pracovišť, rozsahu otevírací doby, repertoáru poskytovaných služeb a 
zajišťovaných činností, jakož i počtu kulturních a vzdělávacích akcí, lze považovat počet 
kmenových zaměstnanců knihovny 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 dlouhodobě 
perspektivních investic do lidí. 

4 Objekty a prostory knihovny 

4.1 Hlavní budova 

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

 I přes provedenou rozsáhlejší opravu střechy na hlavní budově v roce 2011 došlo v létě 
2012 zejména z důvodu liknavého přístupu OŠKS MÚ Turnov k opravě nahlášeného 
poškozená střechy po letní bouřce při následném opakování k zásadnějšímu zatečení 
nejen do podkroví (vyplavení skladu materiálu) ale i o patro níže (voda tekla i na výpočetní 
techniku, do zářivek apod. 

 Vyvolali jsme zásadní jednání o koncepčnější údržbě objektu knihovny za účasti paní 
starostky i paní vedoucí OSM. Přislíbeno jisté zlepšení v plánování potřebných oprav 
(prioritou výměna oken, úpravy u vstupu do budovy).  

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

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

  

Záběry po zatečení v různých prostorách knihovny v srpnu 2012 

4.2 Pobočky 

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

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

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

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

 Dolánky – spíše nevyhovující prostor, z pohledu MKAMT pro malou návštěvnost jde o 
nejméně obhajitelné detašované pracoviště MKAMT. 

 „Odlučka“ Daliměřice – formální charakter pracoviště, hlavní funkce – místo s veřejným 
internetem v rámci pokračujícího Projektu internetizace knihoven (PIK). V březnu 2013 bude 
PIK ukončen, toto pracoviště vyklidíme a MKAMT jej definitivně opustí a prostor předá. 

http://rosos.webnode.cz/
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Přehled požadavků na opravy a investice podaných za posledních 7 let a jejich ne/řešení 

4.3 Zařízení a vybavení 

 Návrh rozpočtu MKAMT na rok 2012 jako tradičně proškrtán, přece však položka určená 
na nákup dlouhodobého hmotného majetku (o investicích jsme ani neuvažovali) + 
případné povolené krytí rezervním fondem umožnilo pořízení následujícího drobného 
dlouhodobého hmotného majetku: 



Městská knihovna Antonína Marka Turnov 
Výroční zpráva za rok 2012 

 

 
11 

 Pořízen v souvislosti s připojením hlavní budovy v lednu 2012 k internetu prostřednictvím 
mnohem kvalitnější optické linky společnosti PAMICO CZECH, s. r. o. předřadný modul 
pro VoIP telefonii k telefonní ústředně, díky němuž jsme změnili technologii hlasových 
telefonních služeb a finančně ve výsledku na hovorném a uspořených paušálech ušetřili 
finanční prostředky právě na úhrady kvalitnějšího nového internetového připojení. 

 Díky levné technologii VoIP telefonie byla zřízena pevná linka na pobočku Turnov II. 
S pobočkou i s dalšími institucemi ve městě včetně MÚ, které tuto technologii vy\užívají, 
telefonujeme nyní bezplatně. 

 Kvalitativně mnohem vyššího zabezpečení naší počítačové sítě jsme dosáhly nákupem 
hardwarového firewallu a jeho odbornou konfigurací (DRINGS s.r.o.), kdy od sebe byla 
bezpečně oddělena počítačová síť propojující pracovní počítače se servery a počítače pro 
veřejnost + volné připojení k internetu přes Wi-Fi (technologie bezdrátového připojení). 
Významně se tak zlepšila funkce počítačové sítě časté a výpadky v jejím, fungování 
z důvodů špatného zabezpečení jsme eliminovali na minimum. 

 V rámci schválené dotace VISK 3 jsme provedli poptávku a následné pořízení serveru pro 
Linuxový OS, na nějž byl instalován Open Source (bezplatně licencovaný, tedy zdarma 
pořízený) automatizovaný knihovní systém EVERGREEN, který budeme v následujícím 
roce testovat, zda by nemohl nejen nahradit náš stávající a zastarávající systém Clavius, ale 
tento robustní systém americké provenience postupně skupinkou nadšenců lokalizovaný do 
češtiny by umožnil i velmi levné a efektivní propojení a automatizování všech knihoven na 
území města různého typu. Projekt vzbudil i ohlas u české knihovnické veřejnosti. 
Připouštím však, že jeho realizace je na hraně našich personálních možností (systém je 
dimenzovaný na stovky knihoven a miliony svazků i uživatelů, a to za minimálních 
pořizovacích a poměrně nízkých provozních nákladů, škoda, že se jeho implementací a 
testováním nezabývá některá z větších tuzemských knihoven, která pro to má odpovídající 
zázemí i předpoklady). 

 K serveru zakoupen rovněž nový širokoúhlý LCD monitor, ten však s výhodou instalován 
k novému loni zakoupenému PC do sálku. 

 I přes počáteční rozpaky z celkové účelnosti pořízena a svépomocně instalována televize o 
velké úhlopříčce, sloužící jako on-line reklamní LCD panel, díky technologii LED má 
poměrně nízkou spotřebu, zobrazovaný obsah propagující naše služby, akce a provozní 
aktuality doplňují přes webové rozhraní (vlastní provenience) sami knihovnice. Velkoplošná 
TV umístěna přímo u pultu, kde jej sledují na obsloužení zde čekající čtenáři. Za rok provozu 
můžeme z mnoha reakcí návštěvníků konstatovat, že jde nakonec o užitečnou investici 
(11.300 Kč), pročež uvažujeme o pořízení další obrazovky snad ještě o větším formátu do 
oddělení pro děti a mládež, kde by navíc sloužila i pro případné projekce při zde pořádaných 
vzdělávacích akcích. 

 Dětské oddělení jsme obohatili o vkusný stoleček se dvěma židličkami pro nejmenší 
návštěvníky, kteří si u něj mohou kreslit, stříhat a tvoři či hrát. 

 Pořízena nová barevná tiskárna formátu A4 pro tisk plakátků a dalších materiálů zejména 
ke kulturním pořadům, ke které je možno pořizovat i levně poměrně kvalitní neznačkové 
tonery čímž se náklady na barevný tisk oproti staré barevné dosluhující tiskárně snižují. 

 Do sálku konečně pořízeny atypický stůl pro PC a 8 variabilních stolků. 

 Po několika letech jsem svépomocí konečně instaloval zvukovou aparaturu, která spolu 
s novým PC, monitorem a snadno připojitelným dataprojektorem a instalovaným 
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plátnem/roletou tvoří ze sálku plnohodnotný multimediální prostorově ozvučený 
prostor (nutné pro pořádání Virtuální univerzitu 3. věku, oč jde, viz dále). 

 Na chodbě před sálkem svépomocí upraven prostor před sklípkem na malou šatnu. 

 Svépomocí rovněž vyroben regálek na oddělení pro dospělé a přistěhován vyšší do 
prostoru s naučnou literaturou. Také svépomocně instalováno PC s on-line katalogem na 
vysuté rameno do vhodnějšího prostoru proti výpůjčnímu pultu, uvolněn další regál pro 
knihy, celkově tak navýšena kapacita volného výběru na tomto oddělení, kde velmi bojujeme 
s nedostatkem prostoru. 

 Rovněž vlastní výroby je regál pro oba servery, záložní zdroj, a periferie, vše instalováno 
do včetně rozvodů do skladu knih v suterénu, kde se servery nepřehřívají jako v podkroví a 
navíc svým provozem nikoho neruší, jako tomu bylo nahoře v kanceláři. 

 Nové vlastnoručně vyrobené nástěnky na pobočkách Turnov II a Malý Rohozec. Na první 
jmenované pobočce přidány a vhodně přestěhovány další regály, aby se sem vešlo ještě o 
něco více knih či časopisů, ale je to tu tak jako tak prostorově přeplněné a nevyhovující, jak 
bylo už zmíněno. 

 Na všechna pracoviště pořízeny kompletně vybavené lékárničky první pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení multimediálního sálku, prostorové ozvučení, nové stoly 

Nová polička a PC na ramenu v odd. dospělí; police se servery – vše vyrobeno svépomocí 
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5 Hospodaření 
 V roce 2012 jsme hospodařili s plánovanou ztrátou krytou z rezervního fondu a fondu 

odměn, bylo tak dosažen vyrovnaný (nulový) hospodářský výsledek: 

 s ohledem na vysoká čerpání v položkách mezd (velký počet OON, plat 
pracovníka z dotace ÚP vyžadoval spoluúčast) jsme zapojili fond odměn; 

 dlouhodobé nárůsty cen energií (zejména plynu), ale i např. opožděné fakturace 
za spotřeby energií ze strany zřizovatele na pobočkách Dolánky a Malý Rohozec, 
které byly letos fakturovány za dvě fakturační období, si vyžádaly krytí 
z rezervního fondu, předem schváleno zřizovatelem; 

 řada dotací na kulturní a vzdělávací akce konané knihovnou. 

5.1 Dotační aktivita pro rok 2012 

Kód Název projektu Poskytovatel Dotace Spoluúčast

xxx.xxxx Dotacve na pracovnici VPP (4-9/2012) ÚP 44 601,06 Kč 44 773,14 Kč

xxx.0602 Turnovský Granátek GF LK 20 000,00 Kč 10 130,00 Kč

xxx.0603 Výtvarné tvůrčí dílny 2012 KK MT 13 000,00 Kč 4 996,00 Kč

xxx.0604 Knihovna otevřená rodině - Noc s Andersenem KK MT 12 000,00 Kč 12 016,00 Kč

xxx.0605 Regionální osobnosti Turnovska a okolí KK MT 15 000,00 Kč 6 288,00 Kč

xxx.0607 Zvukové knihy MK ČR 15 000,00 Kč 17 383,00 Kč

xxx.0608 Čištění slovníku autorit MK ČR 12 000,00 Kč 12 570,00 Kč

xxx.0609 AKS Evergreen (pův. 62 000 - z toho 14 500 vracíme) MK ČR 47 500,00 Kč 20 467,00 Kč

Celkem 8 dotací 4 různí 179 101,06 Kč 128 623,14 Kč

xxx.0999 Aktivně proti stáří - pořady pro seniory (v rozpočtu) mimoř pol. 20 000,00 Kč
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nový atypický stůl pro PC v sálku s novým LCD monitorem; 
Stoleček se židličkami v dětském oddělení pro nejmenší návštěvníky 
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5.2 Podrobný přehled nákladů a výnosů 
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5.3 Kontroly 

 Kontrola dotace VISK3 za rok 2011 ze strany knihovny pověřené výkonem regionálních 
funkcí v Semilech – bez nálezu. 

 Kontrola odvodů sociálního pojištění OSSZ Semily za 2009–2011 – bez nálezu. 

 V roce 2012 nebyly uděleny žádné sankce ani pokuty vůči naší organizaci. 
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6 Knihovnictví 

6.1 Rozšíření otevírací doby 

 O prázdninách 2012 jsme oproti dlouhodobému trendu, kdy v knihovně bylo otevřeno 
pouze v pondělí a úterý měli nyní otevřeno na oddělení pro dospělé a na veřejném internetu 
navíc ve čtvrtek a pátek. Je pravdou, že komfort a dostupnost služeb i v čase dovolených 
se pro uživatele zlepšil, statisticky však nenarostl nijak významně počet návštěv i výpůjček. 
Pouze narostl počet uživatelů veřejného internetu. I přesto se domnívám, že bychom se 
neměli vracet ke starému modelu letní otevírací a tomuto novému trendu bychom měli 
přizpůsobit i rozložení čerpání dovolených našich zaměstnanců. V této souvislosti však 
nutno podotknout, že prázdniny bývají vhodným obdobím i pro akce typu revize, hromadné 
stěhování a optimalizace knihovních fondů apod., které není možno realizovat ve školním 
roce bez nežádoucího přerušení provozu. 

 Od září 2012 jsme přistoupili k razantní změně a rozšíření otevírací doby na oddělení pro 
dospělé a na veřejném, internetu. Jednak byl zrušen zavírací den (zůstalo pouze úterní 
provozní dopoledne zavřeno. Rozšířená otevírací doba do 18 hodin byla srovnána 
s úředními dny na pondělí a středu, čímž vycházíme vstříc zejména těm, kdo třeba dojíždí 
do Turnova ze spádové oblasti a kdy si může nejen vyřídit potřebné věci na úřadech, ale po 
té ještě má šanci navštívit i knihovnu. Máme tak na hlavní budově otevřeno 6 dní v týdnu a 
celkem na základní jednotce 43 hodin týdně, čímž konečně naplňujeme další 
s předepsaných a nejvýznamnějších standardů VKIS. Také multimediální a zvukovou 
knihovnu máme otevřenu nově dvakrát týdně, a to ve středu a v pátek. Zájem o 
půjčování po pozvolném víceletém rozjezdu tohoto oddělení konečně stoupá a bylo 
dosaženo 2.731 výpůjček převážně audio titulů na CD. 

 I přes počáteční jisté rozpaky nakonec sami knihovnice přijali výše uvedená rozšíření 
otevírací doby jako pro naše uživatele vstřícné, i když jim osobně to opět významně ubralo 
na pracovním komfortu (méně možností pro napracování a čerpání náhradního volna – 
volných celých dnů navíc nad rámec dovolené, absence společných přestávek na oběd, 
v čase oběda máme otevřeno, knihovnice se střídají). Dle mého názoru (poznámka ředitele) 
z dosaženého standardu není možno slevovat. Výhledově nová generace turnovských 
knihovníků musí počítat víceméně s pevnější směnnou pracovní dobou, a to i celotýdenně 
v rozsahu až 8–18h, pokud to umožní personální kapacity knihovny. S výhodou by tomuto 
trendu pomohlo samoobslužné vracení či půjčování knihovních jednotek zabezpečených 
technologií RFID (radiofrekvenční identifikační čipy). 

6.2 Knihovní fondy 

 Letos jsme navýšili prostředky v rozpočtu na nákup knih a zároveň se naše knihovnice snaží 
nakupovat co nejlevněji u velkých distributorů za internetové ceny a rabaty se slevou 20-
30% oproti maloobchodním cenám, díky čemuž jsme letos zakoupili nejvíce knihovních 
jednotek od roku 1998 (přes 2.500). 

 Slušný byl nákup mluveného slova, audioknih a zvukových knih na CD a CD s formátem 
MP3, a to díky dotaci MK ČR (15.000 Kč). 

 V souvislosti s přeznačováním knih a piktogramizací byly přebrány knihy ve volném výběru 
na obou odděleních i na 2 pobočkách a zastaralé, duplicitní, poškozené i nepůjčované tituly 
jsme vyřadili v počtu zhruba odpovídajícím nově pořízeným knihám, a to jak z prostorových 
důvodů, tak pro nezájem čtenářů o tyto tituly, tak s ohledem na doporučující standard o 
obměně fondu, který uvádí hodnotu 10% (v roce 2012 u nás pouhá 4,3%). 
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6.2.1 Celkem knihovních dokumentů (knihy, zvukové knihy a nosiče) za léta 1991–
2012: 

 

6.2.2 Počet přírůstků (nových knih) a úbytků (vyřazených knih) v letech 1996–2012: 

 

6.2.3 Náklady vynaložené na nákup knihovních fondů (knihy, noviny, časopisy, 
zvukové knihy a nosiče) v období 1996–2011 (pokud nechybí údaje): 

 

6.2.4 Obecně ke knihovním fondům 

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

 dvoutřetinové navýšení rozpočtu na nákup knihovních dokumentů (+10% na 
zvýšení DPH v roce 2013) což je nereálná částka k milionu Kč; 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012



Městská knihovna Antonína Marka Turnov 
Výroční zpráva za rok 2012 

 
18 

 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 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 
Kč na filmová DVD, případně jako plánovaná rezerva na nákup elektronických 
knih či čteček) 

6.3 Služby 

 V roce 2012 jsme opět z dotace VISK 8 nabídli čtenářům možnost práce v Automatizovaném 
systému právních informací (ASPI), přestože jde o komplexní systém právních předpisů, 
literatury, judikatury a mnoha dalšího, zájem o tuto službu čtenáři nejeví stejně jako o další, 
kterou je možnost přístupu k plnotextovým článkům z českých periodik poskytovaným skrze 
projekt Národní knihovny ANL+ z licencované mediální databáze společnosti Newton Media. 

 uživatele jistě potěšil stále se zlepšující systém značení knih troj písmeny a jejich přesnější 
abecední řazení i značen piktogramy. Během léta 2012 dokončeno kompletní značení 
beletrie na oddělení pro dospělé. V září pak na pobočce Turnov II. V současné době probíhá 
značení na pobočkách Výšinka a Mašov, částečně rovněž naučné literatury na odd. pro 
dospělé, práce i v této oblasti máme stále ještě mnoho, výhledově bohužel nebudeme už mít 
k dispozici pracovníky na právě stagnující veřejnou službu (VS) ani na dotované veřejně 
prospěšné práce (VPP), výjimkou je zatím dobrovolnice paní Zábranská. 

6.3.1 Výpůjční služby:  

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

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

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

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

 elektronické dodávání dokumentů (eDDo) – elektronická kopie dokumentu; 

 čtenářské konto – balíček doplňkových služeb. 

6.3.2 Informační služby:  

 vyhledání a podání stručné informace nebo informačního zdroje k zadanému dotazu; 

 vypracování rešerše – tištěného seznamu informačních zdrojů na zadané téma; 
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 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 A3 díky novému laminátoru na odd. pro dospělé. 

6.3.5 Doplňkové služby:  

 poslechová místa pro studium i odpočinek; 

 hudební klávesy; 

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

6.3.6 Služby handicapovaným:  

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

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

 ozvučený počítač s přístupem k internetu, TV lupa…; 

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

6.3.7 Kultura a vzdělávání:  

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

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

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

6.3.8 Ostatní služby:  

 Čajovna v knihovně „Tea bouda“ – provozovatel do září 2012 nájemce Nová naděje, o. s.; 

 pronájem prostor krátkodobě příležitostným zájemcům společenský sálek; 

 reklamní a marketingová činnost – propagace komerčních aktivit v knihovně.  

6.4 Vize a realizace projektu knihovního systému Evergreen 

 V loňské výroční zprávě jsem obšírně představil náš záměr implementace konsorcionálního 
automatizovaného knihovního systému Evergreen a vývoj projektu jsem naznačil už 
v kapitole 4.3 v souvislosti s pořízením odpovídajícího technického vybavení. 

 V dubnu 2012 jsme s Ing. Václavem Jansou, který Evergreen v Čechách vlastně představil a 
začal prakticky zprovozňovat, prezentovali i náš projekt, který vzbudil mezi odbornou 
knihovnickou veřejností živý zájem, neboť problematika knihovního systému se týká 
v podstatě každé automatizované, tedy moderní knihovny. A open Source Evergreen by 
mohl být možným řešením stávající nevyhovující situace v této oblasti českého knihovnictví 
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v daleko širším pojetí, nežli jako lokální katalog několika knihoven, a to ještě malých, jak 
rozsahem, tak významem v turnovském regionu. 

 Koncem května proběhlo praktické školení s ukázkami práce Evergreenu u nás v knihovně 
za účasti všech knihovnic i naší technické podpory stávajícího knihovního systému. 

 Během léta po drobných peripetiích pořízen server. 

 Na přelomu září/října s dvouměsíčním zpožděním instalován a spuštěn Evergreen. 

 Bohužel do této chvíle nebyla nahrána do systému naše data a nastavena struktura 
knihovny, nikoliv vinou a zdržením na naší straně, ale u dodavatele z důvodu jeho značné 
časové zaneprázdněnosti, pročež jsme zatím nemohli testovat Evergreen v simulovaném 
reálném provozu. 

 Projekt podpořený dotací MK ČR z programu VISK3 jsme však zdárně vyúčtovali, ačkoliv
 jsme nedokázali efektivně vyčerpat celou částku poskytnuté dotace. I můj osobní odhad, 
kolik toho zvládneme s Evergreenem už v roce 2012, byl přespříliš optimisticky nadsazený. 

 V projektu každopádně budeme pokračovat, protože skýtá naší knihovně i knihovnám 
v Turnově jedinečnou šanci, jak na plnou automatizaci, tak čtenářům a uživatelům v našem 
městě dosud u nás neobvykle komplexní nabídku čtenářských služeb i přehledu literatury 
v naší lokalitě, a to vše za velmi efektivních a nízkých pořizovacích a provozních nákladů. 

6.5 Naši uživatelé, využití služeb 

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

31.12.2008 61393 147 1872 822 32191 94908 66 444

31.12.2009 57076 150 1974 721 38839 94723 120 456

31.12.2010 57158 147 1912 648 40345 93254 80 337

31.12.2011 58401 145 2063 701 37704 96886 104 532

31.12.2012 58372 144 1987 677 38560 98327 107 304

Základní statistické údaje o knihovně 1991-2012

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

 

 Další údaje o uživatelích, službách a výkonech MKAMT podává: 
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6.6 Roční výkaz o knihovně za rok 2012 
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7 Spolupráce a členství 
 MKAMT je institucionálním a aktivním členem profesní organizace Svaz knihovníků a 

informačních pracovníků (SKIP). 

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

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

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

 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. 

        

 Přeshraniční spolupráce v pracovní skupině euroregionu Nisa „EUREX knihovny“ – krom 
pravidelných pracovních setkání cca 3x do roka v květnu 2012 účast na akci „Po stopách 
Gerharda Hauptmana“ v rámci cyklu malých projektů „Poznej svého souseda“ v polské 
Szklarské Porebě…     

8 Kulturní a vzdělávací činnost 
 Jako zatím každoročně i v roce 2012 konáno zejména díky vysokému pracovnímu nasazení 

Evy Kordové pod hlavičkou knihovny, knihovnou přímo nebo ve spolupráci více než 300 akcí 
s celkovým počtem účastníků 10.396 (podrobnosti viz přehled dostupný na našem webu 
[http://knihovna.turnov.cz/akce-a-aktuality.php]. 

 Mezi nejvýznamnější akce roku 2012 patří všechny pořady konané k výročí ilustrátora Jiřího 
trnky; pak chronologicky namátkou: lednové a únorové Pasování prvňáčků, březen měsíc 
čtenářství, Noc s Andersenem, Vypráví jen někdo, Den čtenářů na Hradě, Slavnost a 
besedy, výtvarné a tvůrčí dílny, říjnový týden knihoven, Den dětské knihy, adventní 
rozjímání, soutěže, ankety, akce pro školy, besedy a aktivizační pořady pro seniory, pořady 
o cestování, o Židovství, o regionálních osobnostech, o přírodě Českého ráje… 

http://knihovna.turnov.cz/akce-a-aktuality.php
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Náhodné záběry z některých našich akcí pro děti 

8.1 Virtuální univerzita třetího věku      

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

 Založili jsme konzultační středisko a externě spolupracující pracovnice, slečna Lenka 
Jůnová se velmi osvědčila, coby konzultantka a úspěšně zahájila na podzim úvodní 
vzdělávací lekci univerzity pro seniory na téma Astronomie, kterou v závěru obohatila o 
živou přednášku s astronomem a návštěvou restaurátorské „astro-dílny“ v Mašově. 
Účastnilo se 24 seniorů, v projektu budeme pokračovat v následujícím semestru vypsáním 
dokonce dvou souběžných kurzů na dvě různá studijní témata. 

 
     

 

 Seznam akcí a aktualit vydá na 20 hustě potištěných stran, které by tuto zprávu neúměrně 
rozšířily – následují na ukázku jen první dvě (kompletní přehled na našem webu): 

http://www.e-senior.cz/
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9 Co v knihovně plánujeme v roce 2013 

9.1 Projektový záměr Informační centrum mládeže a volnočasový klub 

 V souvislosti s uvolněním čajovny i požadavkem ze strany dětí a mládeže odvíjejícího se od 
činnosti vznikajícího Dětského parlamentu i projektu „Zdravá města“ jsme na konci října 
2012 oprášili projektový záměr z roku 2007 týkající se založení Informačního centra mládeže 
(ICM) při naší knihovně. Do konce roku jsme detailně a konkrétně dopracovali představu o 
fungování ICM v rámci knihovny společně s multimediální a zvukovou knihovnou nově 
situovanou vedle společenského multimediálního sálku přes chodbu navazujícího na 
občerstvovací prostor čajovny. A protože v čase vzniku této výroční zprávy zřizovatel, 
respektive vedení města Turnov v čele s paní starostkou a následně rada města i 
zastupitelstvo projekt k realizaci podpořili, zejména v oblasti navýšení mzdových nákladů do 
rozpočtu pro příští rok, čeká nás v průběhu jara poměrně rychlá realizace a spuštění ICM, 
v jehož rámci dle schopností nového pracovníka chceme mládeži nabídnout prostor s méně 
organizovanou činností volnočasového klubu. 

    

 

3D 

vizualizace řešení ICM, půjčovna multimédií a sálku v suterénu hl. budovy knihovny 
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9.2 Herna, stěhování veřejného internetu 

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

9.3 Reklama a propagace knihovny 

 I přes rozšiřování repertoáru poskytovaných služeb, otevírací doby, zvyšování úrovně 
značení knihovních fondů, proškolování pracovníků, technickou modernizaci i klientštější 
přístup knihovnic se nám významně nedaří zvyšovat počet registrovaných čtenářů, který ani 
v roce 2012 nevybočil z dlouhodobých statistik, proto zkusíme, pokud nám na to jen trochu 
prostředků v rozpočtu postačí, investovat do reklamy alespoň 1x za rok formou informačního 
bulletinu do schránek v Turnově a viditelnějšího značení našich pracovišť, což jsme dosud 
nikdy nerealizovali. Knihovně citelně chybí klasická reklama, reklamní kampaň, na niž se u 
organizace našeho tipu finance běžně nedostávají. Nechceme však, aby to bylo na úkor 
např. objemu prostředků určených na knihy či na podporu našich činností a služeb pro 
veřejnost. 

10 Poděkování místo závěru 
 Na konec si dovolím poděkovat všem našim spolupracovníkům, tedy převážně 

spolupracovnicím, že nepolevují v práci pro knihovnu a nezavdávají důvod ke snížení 
dosažené úrovně. Naopak oceňuji, že se snaží stále něco vylepšovat. Děkuji externím 
spolupracovníkům i firmám, s nimiž je knihovna dlouhodobě v obchodním či pracovním 
vztahu. Děkuji vedení města Turnov i zastupitelům za víceméně volnou ruku a důvěru, 
kterou nám ponechává při činnosti knihovny i jejím rozvoji, jakož i v rámci možností za 
udržitelnou finanční podporu. Děkuji všem našim uživatelům, zejména těm, co aktivně 
využívají našich služeb, neb právě díky nim máme jasno v tom, že i stále ještě klasičtěji 
fungující knihovna v našem malém městě má smysl, a to v nelehkých časech, zdá se stále 
pokřivenější globální tržní ekonomiky, kulturně-sociálních změn i v době informačních 
technologií. Takže stále mohu opakovat, protože má nestárnoucí platnost: 

„usiluj, dokud času zbývá, přítomnost je kolébkou budoucnosti.“ 
 

(Motto zakladatele veřejné knihovny v Turnově, českého obrozence Antonína Marka) 
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V Turnově 12. února 2013 výroční zprávu vypracoval 

Mgr. Hanuš Karpíšek 

         ředitel MKAMT 


