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Úvodem 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace (dále jen MKAMT),  

má velmi dlouhou tradici v tomto městě. Prazáklad je položen již v roce 1820 coby veřejná 

měšťanská čítárna a knihovna z popudu národního obrozence Antonína Marka (1785–1877). 

Jedná se tak o druhou historicky nejstarší městskou knihovnu na území Čech, respektive České 

republiky. V prosinci 2020 slavíme tedy neuvěřitelných 200 let od svého vzniku.   

Dnes je MKAMT veřejnou knihovnou s univerzálním fondem a profesionálními 

knihovníky, kterou zřizuje Město Turnov. Knihovna je registrována na Ministerstvu kultury ČR 

(evidenční číslo 2761/2002) a naplňuje podmínky stanovené knihovním zákonem. Poskytuje 

veřejné knihovní a informační služby a zpřístupňuje též kulturní hodnoty všem občanům  

bez omezení.  

Více o historii a obecných informacích o knihovně na internetových stránkách: 

http://knihovna.turnov.cz/knihovna/. 

 

 

K výročí jsme si nadělili dvě turistické vizitky. Za půl roku jsme prodali skoro 500 ks. 

  



Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Výroční zpráva za rok 2020 

 

4 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace  
IČ: 00498858 

 

Knihovna ve složitém roce 2020 

Rok 2020 byl opravdu velice složitý, neboť svět zachvátila pandemie koronaviru. Přitom tento 

rok měl být rokem oslav turnovské knihovny. Historické výročí 200 let existence se oslavuje 

jen jednou.  

Pandemie koronaviru však zapříčinila, že mnoho akcí muselo být odloženo čí úplně 

zrušeno. Co se nestihlo na začátku roku, případně v letních měsících, muselo být ze známých 

důvodů omezeno. Kultura, a nejen ta česká, byla v letošním roce velmi ochromena. Městská 

knihovna Antonína Marka měla například v plánu několik pořadů s literárními kmotry knihovny 

(Petra Braunová, Ilona Březinová, Iva Procházková či Jiří Žáček). Tyto akce se nestihly 

realizovat. Neproběhl ani 5. ročník Netradiční knihovny, která se pořádá v rámci Týdne 

knihoven, tedy první týden v měsíci říjnu. Také bylo odloženo položení symbolického 

základního kamene pro budoucí knihovnu ve Skálově ulici vedle městského parku. Největší 

naše akce pro rodiny s dětmi, Noc s Andersenem, musela proběhnout v náhradním říjnovém 

termínu a to pouze ve velmi skromné „onlinové“ verzi. Prosincový slavnostní večer k výročí 

knihovny jsme museli též odložit.  

Je možné, že některé akce se uskuteční na jaře/létě 2021 a ještě budou odkazovat na 

výroční rok 2020. Věřme, že nadcházející rok bude pro kulturu opravdu příhodnější a turnovská 

knihovna tak pořádně oslaví své veliké narozeniny jen s lehčím zpožděním. 

 

 

Lednové přednáškové akce z knihovny na vlakovém nádraží. Na každé akci bylo více než 70 osob.  
Ten rok 2020 nám tak krásně začal…  
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Statistika let 2018–2020  

 2020 2018 2019 

 

Registrovaní čtenáři (celkem) 

 

2 086 

 

2 113 

 

2 387 

 

Pouze registrovaní uživatelé do 

15 let (děti a mládež) 

 

548 

 

599 

 

719 

 

Výpůjčky celkem (knihy, 

periodika, audioknihy, e-knihy 

atp.) 

 

66 655 

 

73 415 

 

86 800 

 

Akce kulturně-vzdělávacího 

charakteru 

 

267 

 

532 

 

559 

 

Návštěvnost knihovny 

 

58 263 

 

65 568 

 

76 776 

 

Návštěvníci akcí 

 

7 561 

 

16 136 

 

16 086 

Pandemie razantním způsobem promluvila do roční statistiky. Úbytek čtenářů je asi největší 

v naší historii. Je to především dáno tím, že knihovna musela být určitou dobu uzavřena pro 

veřejnost. Ztráta 301 čtenářů je zejména u dětí a studentů, což je jistě spojeno se školní online 

výukou. Studenti byli zčásti nuceni přejít k využívání online zdrojů. Mnoho dalších čtenářů si 

neprodloužilo roční registraci s odůvodněním, že počkají, až se pandemie koronaviru přežene. 

Různá opatření nám razantně narušila kulturně-vzdělávací činnost. Doufejme, že během roku 

2021 bude moci být knihovna otevřena a naše služby začne znovu využívat více čtenářů.     

 

Rockový koncert v létě na nádraží. 
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Služby knihovny 
 Hlavní budova je otevřena 51 hodin týdně, čímž jeden z předepsaných  

a nejvýznamnějších standardů VKIS (veřejných knihovních a informačních služeb) 

zcela nadstandardně splňujeme.  

 On-line služby knihovny: čtenářské konto, on-line katalog, informace o novinkách 

k dispozici nepřetržitě na našem webu [http://knihovna.turnov.cz]. Také existuje 

internetová stránka jen pro dětské oddělení [www.knihovnicek.cz] a samozřejmě 

Informační centrum pro mládež má své stránky [http://icm.turnov.cz].  

 Výpůjční služby:  

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

půjčování mluveného slova na CD a DVD (audioknihy); deskových a karetních her; 

meziknihovní výpůjční služba (MVS) – půjčení dokumentů z jiných knihoven u nás;  

mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMS) – půjčení dokumentů  

ze zahraničních knihoven. 

 Informační služby:  

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

vypracování rešerše – tištěného seznamu informačních zdrojů na zadané téma; 

pomoc s vyhledáváním informací na internetu a v databázích. 

 Datové služby:  

poskytnutí počítače pro vzdělávání, komunikaci, práci s daty, zábavu; 

zajištění provozu veřejného internetu a přístupu k němu vč. bezdrátového připojení 

(Wi-Fi); 

pomoc se základním ovládáním počítače a používáním internetu; 

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

uložení. 

 Reprografické služby:  

kopírování a tisk do formátu A4 a A3 z knihovních dokumentů, internetu; 

laminování do formátu A4 a A3 – na oddělení pro dospělé. 

 Doplňkové služby:  

místa pro studium i odpočinek (studovna, ICM, letní terasa); 

počítačové zázemí pro děti i mládež; 

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

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

půjčování zvukových knih zrakově a tělesně postiženým; 

ozvučený počítač s přístupem k internetu; 

zázemí poradenského centra nevidomých a zrakově postižených ve spolupráci  

se SONS Jablonec na Nisou a Tyflocentrem Liberec, o. p. s. 

 Kultura a vzdělávání:  

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

akce pro seniory, rodiny s dětmi, pro mládež a všeobecně pro celou veřejnost;  

Virtuální univerzita třetího věku; 

Turnovský Granátek – zájmový, literárně-dramatický kroužek pro děti; 

Klub Matýsek – literárně-zájmový kroužek pro děti z mateřských škol; 

Klub začínajících autorů – literární klub pro mládež a dospělé. 

 Ostatní služby:  

pronájem prostor – společenský sálek i prostory pobočky na vlakovém nádraží; 

pronájem prezentační techniky; 

reklamní a marketingová činnost – propagace komerčních aktivit v knihovně.  

 Informační centrum pro mládeže: 

přednášky, semináře, poradenské služby, hry pro mládež, prostor pro trávení času – 

zajišťuje vedoucí ICM Turnov; více údajů o ICM Turnov poskytne vlastní výroční 

zpráva za rok 2020. 

 

Noc s Andersenem 2020 proběhla až v říjnu a to ve velmi omezené míře. 
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Spolupráce a členství 

 MKAMT je dlouholetým institucionálním a aktivním členem profesní organizace Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Členem regionálního výboru pro Liberecký 

kraj je také ředitel turnovské knihovny. Ředitel turnovské knihovny je také členem 

celorepublikového výkonného výboru.    

 Prostřednictvím knihovnice Evy Kordové se účastníme aktivit KLUBKA – Klubu dětských 

knihoven pro Liberecký kraj v rámci SKIP – Liberecký kraj.  

 Na místní úrovni přímo spolupracujeme: s pobočkou SONS v Jablonci nad Nisou  

a s Tyflocentrum Liberec, o. p. s., při činnosti Poradenského centra pro nevidomé a zrakově 

postižené, kterému poskytujeme prostorově-technické zázemí; spolupracujeme také 

s turnovskými penziony (zejména pořádání kulturních akcí pro seniory);  

dále též s Národním informačním centrem pro mládež (NICM) v rámci našeho ICM. 

          

 V rámci četných kulturních aktivit spolupracujeme s dalšími městskými organizacemi  

i institucemi zde v Turnově. A to především se školami všech stupňů a mateřskými 

školami i mateřskými centry. Pokračujeme od roku 2015 ve zvýšené spolupráci 

s Kulturním centrem Turnov (zejména společný pořad O literatuře) a na různých 

aktivitách pro mládež se Žlutou ponorkou či na různorodých akcích s Muzeem Českého 

ráje v Turnově.  

 Jsme aktivní i v přeshraniční spolupráci, a to v pracovní skupině Euroregionu Nisa 

„EUREX knihovny“. Turnovskou knihovnu v této skupině zastupuje její ředitel.  
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Hospodářství 
 

 Hospodářský výsledek na konci roku 2020 činil = 115 tis. Kč 

 

 Celkově se hospodařilo s částkou   = 6519 tis. Kč 

Na provoz od zřizovatele     = 4956 tis. Kč 

Příspěvek na kulturní aktivity (výročí knihovny)  = 330 tis. Kč 

Příspěvek na pronájem      = 62 tis. Kč 

Na odpisy od zřizovatele      = 78 tis. Kč 

Příprava publikace Dějiny Turnova (2022)   =  87 tis. Kč 

Dotace, granty, dary      = 588 tis. Kč 

Vlastní výnosy      = 466 tis. Kč 

 

Knihovna hospodařila v roce 2020 s částkou přesahující 6 milionu korun českých. 

Hospodářský výsledek na konci roku byl ziskový. Tyto finance byly převedeny  

do rezervního fondu knihovny.  

Turnovská knihovna během roku 2020 získala přes 580 tisíc Kč na různých 

dotačních titulech a také formou darů od firem z Turnova či blízkého okolí  

nebo i fyzických osob. Nejvíce dotací jsme obdrželi od Úřadu práce České republiky  

a také od Ministerstva kultury České republiky. Všem za podporu mnohokrát děkujeme.   

 

Kampaň Obdaruj knihovnu byla úspěšná! Čtenáři nás podpořili! 



Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Výroční zpráva za rok 2020 

 

10 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace  
IČ: 00498858 

Organizační struktura 
Turnovská knihovna poskytuje své služby především na hlavní budově v Jeronýmově ulici  

č. p. 517. Knihovní části jsou členěné na: 

 Oddělení pro dospělé 

 Oddělení pro děti a mládež 

 Informační centrum pro mládež Turnov (ICM)  

 Oddělení provozní (kulturní aktivity, provozní zajištění – kanceláře, archiv) 

 Poradenské centrum pro zrakově postižené (provozováno jednou týdně  

ve spolupráci s Tyflocentrum Liberec, o. p. s., a pobočkou Sdružené organizace 

nevidomých a slabozrakých v Jablonci nad Nisou). 

 Multimediální studovna (veřejný internet) 

 

 MKAMT provozuje také čtyři stálé pobočky a nepravidelně zajišťuje terénní půjčování na 

penzionu v Žižkově ulici: 

 pobočka Turnov II – U Nádraží č. p. 1296 (funguje od 3. 12. 2018)  

 pobočka Výšinka, Granátová ulice č. p. 1890, penzion se sociálními byty; 

 pobočka Mašov, č. p. 253, hasičská zbrojnice; 

 pobočka Malý Rohovec, č. p. 18 – obecní domek; 

 

 

Plakát na jednu z posledních akcí, kterou jsme mohli uskutečnit na podzim 2020.  
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Personální zajištění 
 Plynulý chod instituce zajišťuje 10 kmenových zaměstnanců (stav k 1. 1. 2021): 

Jaroslava Černá  – pobočka Turnov II (plný úvazek) 

Eva Hůlková   – pobočka Turnov II (částečný úvazek) 

Bc. Markéta Janků  – oddělení pro dospělé (plný úvazek) 

Eva Kordová   – kulturní a vzdělávací činnost (plný úvazek) 

Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž – ředitel organizace (plný úvazek) 

Irena Laurynová  – katalogizace (částečný úvazek) 

Adéla Prádlerová   – oddělení pro děti a mládež (plný úvazek) 

Pavlína Skálová  – oddělení pro dospělé (plný úvazek, nyní na MD) 

Vladislava Skálová  –  oddělení pro dospělé (plný úvazek) 

Martina Vértešiová, DiS.  – oddělení pro děti a mládež (částečný úvazek) 

Ivana Zábranská   – oddělení pro dospělé, sklad (částečný úvazek) 

Bc. et Bc Lucie Zoulová – Informační centrum pro mládež (částečný úvazek) 

 

 MKAMT spolupracuje se 3 stálými pracovnicemi na dohody o provedení práce (DPP)  

na knihovních pobočkách: 

Blažena Dolanská   – pobočka Výšinka 

Eva Havlová   – pobočka Mašov 

Kateřina Kopecká  – pobočka Malý Rohozec 

 

Beseda s generálem Šándorem v září 2020 v knihovně na vlakovém nádraží. 
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Závěrem 
Na složitém pandemickém roce je potřeba hledat pozitiva. Přestože naše činnost byla z velké 

části ochromena, celková návštěvnost a výpůjčky knihovních jednotek zcela jasně naznačují, 

že o služby knihovny je stále zájem i přes trvající různá opatření spojená s pandemií koronaviru. 

   Nákup knih byl během roku 2020 razantně snížen kvůli ekonomickým opatřením 

našeho zřizovatele. Snažili jsme se tedy získat finance na knihy z jiných zdrojů. Nadace  

B. J. Horáčka Českému ráji věnovala knihovně 20 tisíc Kč na nákup knih do dětského oddělení. 

Dalších 35 tisíc Kč na nákup knih pro děti a mládež věnovala knihovně k výročí jedna  

z největších firem v našem regionu, Škoda Auto. Plánovaná Noc s Andersenem 2020, největší 

akce knihovny, musela být realizována pouze online formou. Každoročně tuto akci podporují 

různé firmy z Turnova či blízkého okolí. Finance nakonec knihovna mohla využít dle domluvy 

s dárci na nákup knih. Jednalo se o firmy Zikuda – vodohospodářské stavby, Crytur, KV Final, 

PVK Projekt a Profes Projekt. Celkově to bylo 20 tisíc Kč. Za tuto formu podpory ještě jednou 

všem mnohokrát děkujeme. Díky finančním darům jsme tedy mohli nakoupit širokou škálu 

knižních novinek pro naše čtenáře. Musím však také velice poděkovat našim čtenářům, neboť 

mnoho z nich podpořilo kampaň Obdaruj knihovnu. Obdrželi jsme více než 300 knih darem. 

Opravdu si toho moc vážíme.  

 

 

 

Přestože byl rok 2020 velice složitý a naše služby byly na určitou dobu zastaveny,  

tak je potřeba vyzdvihnout alespoň některé aktivity, které jsme během roku realizovali.  

K našemu krásnému výročí vyšly tři publikace (za spolupráce několika subjektů): Naslouchej 

a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje, Škola je samá legrace, Střípky z Ráje III.  
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K výročí jsme si také nadělili turistickou vizitku (hlavní budova i pobočka na vlakovém 

nádraží). A alespoň proběhlo několik programů určených dětem ohledně čtenářské gramotnosti. 

Uspořádali jsme přes 200 kulturně-vzdělávacích akcí, které navštívilo přes 7 tisíc osob.   

 

 

 

V současném nouzovém stavu v únoru 2021 ve spojitosti s pandemií koronaviru mi tane 

na mysli citát od argentinského literárního vědce Alberta Manguela: „Kniha je svět, jímž 

můžeme cestovat, protože svět je kniha, kterou můžeme číst.“ Poněvadž je v současné době 

opravdu složité cestovat do zahraničí, je důležité si uvědomit, že díky institucím, jako jsou 

knihovny, můžeme skrze knihy procestovat nejen celý náš svět, ale mnoho jiných (zejména 

fikčních) světů, stačí mít pouze otevřenou fantazii. Doufám, že knihovny tu budou fungovat 

ještě pro mnoho a mnoho následujících generací a z veřejného života jen tak nezmizí. 

 

 

 

 

 

V Turnově 18. února 2021       Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž 

        ředitel knihovny 

 

 


