
120 21 PRAHA 2
Vyplněný výkaz |agkavě doručte do 8. 2' 2022

Názov zpravodajské jednotJry

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, př. org.

těo 00498858 |evio' c' knihovny 276,|12002
Adresa
Jeronýmova 517, Turnov 51 1 01
Te|elon ouclzó14U.4ó152-|4lU
Kraj Liberecký kraj
wwwstránkyzJ www.knihovna.turnov.cz
E-mail info@knihovna.turnov.cz
zřizovatB| (Yyp|nÍ se s|ovně) Město Tumov

ve|ikostobsluhované popu|acel 14 391

Bezbarlérový přistup (označte x1 Ano| tr | tte| B

FOND
(,.r. uetKem

stav knihovního fondu ce|kem k 3,l. 12. min. roku 0101 58 30€

Knihovni jodnotky €|kem k 3í. .l2. s|sdovaného roku.
'souč8t ř' o1o3 aŽ 01 13)

o102 59 80(

Ě
I

naučná |i|eratura 01 03 14 758

krásná |iteratura 0104 35 274
rukopisy 0105

nikrogrďcké dokumenty 0106

(artograÍické dokumenty 0107 134

iŠtěné hudebniny 0108

]vukoVé 01 09 1 107

rvukově obrazové 0í.|0

)brazové 0 1 1 1

'|eklronické dokumenty 0112 I 39(

iné 0 1  1 3 12Í
Počet exemp|ářú titu|ú docházejících periodik 0114 141

Počet knihovních jednotek ve vo|ném Výběru 0 1 1 5 39 41' l

Přírůstky3 01  16 2 091

Úbytkyo 0117 ROt

Převod knihovnlho Íondu zjinó knihovny pň organizačnÍ zméně 5 0 1  1 B

Převod knihovního fondu do jiné knihovny pň organizačn| změně 6 01't  9

Kontro|n| souěet (ř.010í až 0íí9) 0139 220 13Í

|l. UŽVATELÉ
cell(em

e z

Registrovaní uŽivate|é ve sledovaném období 0201 1 84(

z toho regislrovaní uživate|é do 1 5 |et 0202 5o(
NávštěVníci ce|kem (ř.0204+ř.02,|0) 0203 50 041

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) o204 37 02(

lávštěvníci půjčoven a studoven 0205 23 63t

lávštěvníci WuŽívajici internet v knihovně 0206 70(
.láVštěVníci kulturních akcí 0207 3 t0(

távštěvn íci vzdě|ávacích akcí 0208 6 58:
lavstevntct ostatntcn aKct, Koe Kntnovna nent nlavntm
rořadateIem

0209 3 00(

Virtuální návštěw z ř. o5o5+o5o7+o511l
o210 13 021

Kontro|nI součet (ř.020í až 02í0) 0239 139 451
. obsIuhovaná popuIace=počet obwateI okruhu Púsobnosti knihovny,tj. počet obwate| samostatné obecnl resp' městské
části, pro jejižobwate|e jeWkalujíclknihovn. zřízenak31.12.
(http://W.mvcr.Gy'c|anek/íalis|kY.po.tY{bwate|-v{bc|ch..spx /).. V knihovnÍch jednotkách
1 Přírůitky knihovníhofondu v knihoní.hjednotká.h e s|edovanéobdobíGe|kem.
. 

Úbytky knihovnÍho fondu v knihovn|chj.dnotkách a s|€dof.né obdoblce|kem.
5 Nezapočítává * do přírústků ř. 0116.
6 Nezapočltává se do úbvtkú ř. 0117,

Kult (MK) 12-01
pro kultury

Čv ,t.tttz,l ze dne í. 10.2020

Roční výkaz o knihovně
za rok2021

Výkaz je součás|í Programu sta|istických zjišťování na rok 2021. ochrana důvěrnosti údajů ie zaruěena zákonem č. 89/1 995 sb. o státní statistické s|uŽbě, Ve zněn|
pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovÍdá za jejich ochranu. zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny

požadované údaje. Děkujeme za spo|upÉci.

dle zák. Ó. 1292000

Výpújěky ce|kem (3oučet .. o3o2.ž o3l5) 030 1 85 65t

o

1aučná |iteratura dospě|ým uŽivate|ům (kníhy) 0302 52ot
(ásná |iteratura dospělým uživáe|ům (knihy) 0303 63 931
1aučná literatura dětem (knihy) 0304 97(

<Ésná |itqratura dětem (knihy) 0305 5 28t

/ýpújčky periodik uÓUo 6 90t

'ukopisy 0307

Tikrog rafické dokumenty 0308

(artograÍické dokumenty 0309 zl

:istěné hudebniny 0310

zvukové 031 1 1 171

zvukově obrazové 0312

rbrazové 0313

:|eKronické dokumenty 0314 521

tne 0315 'l 641

Prezenční výpújčky evidované (z ř. 0301 ), 0316

Pro|ongace (z ř. 030.l)' 0317 19 304

KontÍo|ni souěet (ř'0301 až 03í7l 0339 190  61 €

IV

p ž
: t g
o o

: is
= s

ř >

Ň {
Eň

0
o'N

i o. x=
N E

)oěet oožadavkú 040'l

)očot k|adně vyřízených
)oŽadavkŮ 0402
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)očet DoŽadavků 0403 1 1

)očat k|adně vyňzenýď|
)oŽadavků 0404
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)očet poŽadavků 0405

ročet k|adně vyřízených
cofudavkú 0406

ý E
>  o . _

fi;a E'H_s "
cočet požadavkú 0407

počet k|adně vyřízených
oožadavkŮ 0408

{
Ú
E

)ůjěené jiným
(nihovnám

)očet souboru 0409

)očet svazků 0410

:újěené od jiných
mihoven

)oěet souboru 0411

něet svazků 0412
JoraoensKá a Konzunacni c|nnost pro Knihovni|(y
l v rámci RF 0413

lzdě|áváni knihovníkú (pťo knihovníky a v rámci RF) o414
(uttumí akce pro veřejnost (besedy, výstavy' aj.) 041 5 2t
/zdě|ávací akce pro Veřejnost (semináře, kuÍzy, ej.) 0416 15 (

z toho v ob|asti IcT (inform. a komunikačních techno|ogií) 0417

)íatní akce, kde knihovna není h|avním pořadate|em 0418 3t

Wp|ňují všechnY knihovny



Dokončen| oddl| lv ě.ř. Celkem

,o€r UUu vyqanym nopen@|qys puoilKag

||€ zák. č. 37/1995 sb.. ve zněnl pozdéišÍch pňsdpisů 0419

lák|ad (počst výtisků v ks) 0420
)oč€t titu|ú vydaného psriodického tisku
||9 zák. č. 462000 sb., vg znén| pozdějších přsdpisŮ 0421

lák|ad (počet výtiskú v ks) o422
vyoaÍ|er

ák' ě' 27311993 sb.. ve znénl DozděišÍch Dředoisů 0/.23
lák|ad (poč6| v ks) o424
)očst titu|Ů vydaných é|€kktrcnických dokumentů včetně int8metu 0425

)locha knihovny pro uŽivate|e v m2 0426 38't
)očot studiinlch míst k 31.12. 0427 4(
,oc6t poÓit.|cÚ prc uavab|e |( 31. 12. 04.28 1 (

z toho napoj€ných na intemg| o4z9
,ňpojení WFiv pros|oÉch knihovny pro uŽivato|s 0430 P9 ANOI IJ NE
)oskytujete uŽivate|úm kopircvacl s|uŽby 0431 IlI ANOI IJ NE
'očst hodin pro voř€jnost týdnď 0/.32 51
(ontÍo|ní součet (ř.040í až 0429) 0439 67Í

v||. PŘíJÍuY RESP. \.ýNosY
go|Í€m v Ác

TrŽby za vlastnÍ Výkony (Výrobky, s|uŽby) a za zboŽ| 0701 313 46(

z toho výnosy (pňimv) z h|avnl činnosti 0702 263 00(

Př|spévky' dotace a granty na provoz zo stál. rozpoč1u 0703 595 00(

PřÍspěvky' dotac€ a granly na provoz z rozpočtu kEje 0704

Př|spěvky' dotaco a gÉnty na provoz z rozpočlu obe 0705 54í1  00 (

PřÍspévky, dotáe a granty na provoz od ostat. subiektů 0706

Přlspěvky, dotac€ a granty na provoz zg zahraniě| 0707

z toho z Íondů EU 0708

Dary a sponzorské pňspěvky 0709

ostalnl prcvozn| yýnosy VýŠ9 nguvedené 0710
Příjmy (Výnosy) e|kem
:ř' 0701 + t 0703 aŽ 0707 + ř. 0709 + t 0710) 0711 6 319 46(

Dotace a granty na investice 26 státniho rozpočlu 0712

Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje 071 3

Dotac,e a granty na inveslics z Íozpoč1u obce 07 4

ootace a granty na investicg od ostatnich subjoKů 07 5

Dolacs a oranw na |nvestcs zg zahranÉ| 07 o

z toho z ÍondÚ gt
uoE@ a granly rE nlvg

sd ř € t  ř  o712 až 07í6\
071 I

Kontrc|nl součgt (ř. 070í až o7í8l 0739 12 921 92C

c.ř. Celkem

a 1

vebová stÍánka knihovny 0501 E tr
:|6ktronický kata|og knihovny na intemotu 0502 tr tr
'oěet návštév webové sránky knihovny za s|gdované obdobi 0503 33 10(

,oč€i vstupů do e|eKronického kataIogu z prcstoru knihovny 0504 I 24t

)oč€t vstupů do e|ektronického kata|ogu z prcstoru mimo knihovnu 0505 7 921
Joc€t vstuPu 0o s|eKronlcKéno vypu]cn|no protoKo|u
: orostoru knihovnY

0506 53í
,oGI vstupu oo e|eÍrron|qsno vypujm|nq

: oÍostoru mimo knihovnu
0507 5 09t

'očet v|estnlch specia|izovaných daiabázÍ 0508

)oč€t IiGnrcvaných e|ektronických inÍormačních zdoů 0509 1
'očet vstupů do o|eKronickýď infomačnlch zdrcjů
l databázi célkem z prostoru knihovny 0510 I

'očat vstupú do elektronických infomaěnÍch zdoú
I databázl cg|kem z ofostoru mimo knihovnu 051 I

>očet zobrazených (staŽgných) digitá|nlch dokumontů 0512

'očst e-výpůjč8k e.dokumentů 051 3

)n-|in€ inÍoÍmační s|uŽby (poč8t zodpovézsných dotaú) 0514 3i,
(ontroIn| souěet (ř. 0503 aŽ 05í4) nSao 47 931

vt.

u,L celkem v Kc

spotř€ba máteriá|u, 6n€r9i9' zboŽÍ a s|uŽeb 0801 1 607 63€

z toho nájmy 0802 63 93i

osobnl nák|ady (souěst ř. 0804 aŽ 0807) 0803 4 462791

mzdy (resp. platy) 0c04 3 UUg iJSu

ostatnl osobnl nák|ady 0805 200 00(
nák|ady na zdravotnl a sociáh| pojištón| 0806 í ňÁc ool

zákonné sociá|nÍ nák|ady 0807 194 46i

,lák|ady na pořlzeni knihovnÍho fondu c8|kem (z ř. 0801 vČetně
EÍiodik a pořÍzení |i€ncÍ na e|oKrcnické zdrcj6)1o

0808 475 04i

o
o
N

nákup a přodp|atné poňodik 0809 7 00i
nákup a poňzgni |icencÍ na e|gktonické zdrojolo 081 0

Dané a pop|atky (bsz dané z přijmů) 081 1

Daň z příjmú (úč1. skupina 59) 0812

odpisy d|ouhodobého majětku 08't3 78 57t

ostatní provoznÍ nák|ady Výše neuv6d6né 0814 120 10t
vyqa'|g ('ENaqy, @lÁgllI

součet ř. 080í + ř. 0803 + ř. 08íí aŽ 08í4l 0815 6 269 10(

z loho Výdaje na hlavni činnost (z t o815) 0816 4 933 00(
|nvestični výdaie (na hmotný a nghmotný maj6tgk) elkom 08 t7

hmotný maj6tek11 0818

nehmotný majetekl2 0819

KontÍo|nl součet (ř.080í až 08í9) 0839 22 479 99(

a I

'očgt zaměstnanď (přspočtsný stav)8 0601 1 1 , 1 (

E
o
o
o

/s knihovnického směru 0602 0,0(
/os knihovnického smóru 0603 0,0(

/Š ostatnÍ 0604 2,6C

/os ostatnÍ 0605 í .0(
;s knihovnického směru 0606 2.OC

iS ostatni 0607 4,5(

)sialni 0608 1,0(

)očé| IobrovoIných pracovníkú 0609

@din odpra@vaných dobrovo|nými pr.@vnlky rďně 0610
bntro|ní součet (ř. 0601 až 0610) 0639 22.2C

ffi&thod|nÚz(NP,osbtn|kn|hovnY3vÍcúMryprov.řélno3tÚvdou
týd.nní poč.t hodln u n.jdé|. otryř.ného úfuáru' N.3čÍtáji provohÍ dobyJ.dnot|ivých úw.rů' Údrj j. ncaum..lrujé.
,Uv.d.!. elorďnÍprůměrď|d.nčnlhop&u r.ňěsb.nců př.počEný n. plně2eněstn.né.zÍNPW|ňuJÍpout.řád.k

ffi01 a pouz. m'il|i uzavř.nou řádnou pÍacovnÍsmlowu.

|x. síŤ KN|HoVEN K 31. 12' 2021

- R. {W, ř. |W a d|e skute.noíi I l. oa1o vyp|ňujiv*chny knihovny iZKNP.
tlVstupnÍcena 

wššl než,{o ooo xč. pÍovonétechnické funkce d€|šl nežjeden rok (526 zDP)
rzvsupnÍcéne vYšÍ než 60 ooo Kč a doba pou't.|noíi de|í nežieden Íok {s32a zDP).

Případné připoiení komentáře s dopIňuiícími nebo wsvět|uiícími údaii ie vítáno.

Č.ř
NáÍodnÍ

knlhovna
ČR

Morawká
zem8ká

kn|hovn. v Bmě

KraFké
knlhovny

zák|adnÍ knlhovny
pověřéné Yýkoném

regIoná|n|ch funkcÍl3

ostetn| zák|adnÍ
knlhovny

8 pro'$|oná|nlml
pracovnlky

zák|adn| knihovny
8 nepÍoféaIoná|nlmI

pracovnlky

o3tatnÍ knihovny
ev|dované d|€

knIhovnIho zákona
č. 257,200í sb.

Knlhovny
celkem

Poěgt knihovgn co|kom 0901
Počet poborek 0902 x 4 4
z ř. 0902 poiízdných 0903 x

ÁonlroInI aoucel

ř.090t až 0903)
UvÓv 4 4

lnlhďnou výkon€m l.8loná|ních funkcl kt..é Wkonáva]Í st.ťsťclá

odes|áno dne:

Jméno (hů|kovým písmem) a podpis vedoucíhBří
zpravodajskéjednotky: 

J' /71,5,*iy,

Vý]<az vyp|ni| . jméno (hú|kovým pismem) a podpis:,ftq,' 
et h,.' Va,c,irql tFiť,fl,D,

Telefon: 6aS,4t3 4kC)
Lmair: f<di+<i @ et^'Lor,.o ,k)r',ap,


