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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.  

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/. 

 

 

Výstava: 200 let turnovské knihovny se objevila i na akci Kulturnov 2021.  
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Knihovna znovu ve složitém roce 

Rok 2021 byl ovlivněn trvající pandemií koronaviru. Historické výročí 200 let existence 

turnovské knihovny jsme v roce 2020 nemohli pořádně oslavit, proto jsme v knihovně doufali 

v lepší rok 2021. Pandemie však neustoupila a knihovnické služby byly znovu zcela ovlivněny 

touto složitou situací, která však ovlivnila fungování skoro celého světa.   

Složitá situace v České republice se promítla i do návštěvnosti knihovny. Kultura tak 

znovu byla velmi ochromena. Mnoho kulturně-vzdělávacích aktivit jsme zcela zrušili (např. 

poprvé neproběhla Noc s Andersenem – v roce 2020 jsme uskutečnili alespoň „online“ verzi), 

případně odložili na rok 2022.   

K těm pár pozitivním věcem jistě patří příprava výstavby nové budovy knihovny ve 

Skálově ulici. V říjnu 2021 jsme získali stavební povolení a na léto 2022 připravujeme žádost 

o evropský grant. Věřme, že 205. výročí turnovské knihovny oslavíme již v nové hlavní budově. 

 

 

Dětské tvoření na oddělení pro děti a mládež na hlavní budově (srpen 2021). 
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Statistika let 2019–2021  

 2021 2020 2019 

 

Registrovaní čtenáři (celkem) 

 

1 849 

 

2 086 

 

2 387 

 

Pouze registrovaní uživatelé do 

15 let (děti a mládež) 

 

500 

 

548 

 

719 

 

Výpůjčky celkem (knihy, 

periodika, audioknihy, e-knihy 

atp.) 

 

85 657 

 

66 655 

 

86 800 

 

Akce kulturně-vzdělávacího 

charakteru 

 

212 

 

267 

 

559 

 

Návštěvnost knihovny 

 

50 041 

 

58 263 

 

76 776 

 

Návštěvníci akcí 

 

9 682 

 

7 561 

 

16 086 

Statistika roku 2021 byla znovu ovlivněna pandemií covid-19. Znovu bohužel nastal úbytek 

čtenářů, což je jistě také dáno tím, že knihovna byla určitou dobu zavřena či fungovalo jen 

výdejní okénko, což každý návštěvník nekvitoval. Alespoň malou pozitivní zprávou je vzestup 

výpůjček. Mnoho čtenářů si neprodloužilo roční registraci s odůvodněním, že počkají, až se 

pandemie koronaviru přežene. Různá opatření související s koronavirem nám tak narušila naši 

kulturně-vzdělávací činnost, proto jsme nebyli tak aktivní jako v roce 2019.  

 

Výročí 200 let turnovské knihovny jsme připomínali i v roce 2021. 
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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, pro děti a mládež i na 

pobočce v Turnově II. 

 Doplňkové služby:  

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

počítačové zázemí pro děti i mládež; 



Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Výroční zpráva za rok 2021 

 

7 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace  
IČ: 00498858 

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

(na hlavní budově, v knihovně na vlakovém nádraží je možné si tyto produkty též 

zakoupit, ale ne přímo z automatu). 

 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 2021. 
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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 dokonce 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 2021 činil = 50 tis. Kč 

 

 Celkově se hospodařilo s částkou   = 6319 tis. Kč 

Na provoz od zřizovatele     = 4933 tis. Kč 

Příspěvek na kulturní aktivity    = 250 tis. Kč 

Příspěvek na pronájem      = 64 tis. Kč 

Na odpisy od zřizovatele      = 78 tis. Kč 

Příprava publikace Dějiny Turnova (2022)   =  86 tis. Kč 

Dotace, granty, dary      = 595 tis. Kč 

Vlastní výnosy      = 313 tis. Kč 

 

Knihovna hospodařila v roce 2021 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 2021 získala přes 590 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.   

 

V knihovně na vlakovém nádraží proběhl cyklus o Lužických Srbech,  
jenž zaznamenal značný návštěvnický ohlas.  
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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: 

 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 Rohozec, č. p. 18 – obecní domek; 

 

 

Fotografická koláž z příměstského tábora, který proběhl v srpnu 2021. 
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Personální zajištění 
 Plynulý chod instituce zajišťuje 11 kmenových zaměstnanců (stav k 1. 1. 2022): 

Jaroslava Černá   – pobočka Turnov II (plný úvazek) 

Eva Hůlková    – pobočka Turnov II (částečný úvazek) 

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

Milan Kolomazník   – správce (částečný úvazek) 

Eva Kordová    – kulturní a vzdělávací činnost (plný úvazek) 

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

 

Divadelní soubor Kámoš Drámoš v létě 2021 v knihovně na vlakovém nádraží. 
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Závěrem 
Rok 2021 byl v mnoha směrem opravdu složitý vzhledem k stále trvající pandemii koronaviru. 

Turnovská knihovna se však snažila, aby její služby nebyly přehlédnuty. Přestože jsme museli 

částečně omezit naše služby, tak jsme se snažili propagovat služby dostupné (e-knihy, 

donáškovou službu atp.), případně se více zaměřit na práci s knihovním fondem.  

 

   

 

 

 

Tento složitý rok nám znovu zcela zřejmě ukázal, jak jsou služby knihovny jakožto 

kulturně-vzdělávací instituce velice důležité. A to nejen ohledně pořádají akcích pro školky, 

školy, seniory (v penzionech; Virtuální univerzita třetího věku atp.), ale samozřejmě také pro 

malé i velké čtenáře využívající knihovní fond. Především je však důležité si uvědomit, že 

knihovny jsou zejména komunitní prostorem pro občany města. Doufejme, že to tak 

v následujícím roce už bude bez problematického koronaviru.    
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Věřme, že rok 2022 bude už zcela odlišný než dva předcházející pandemické roky. 

Město Turnov navíc oslavuje neuvěřitelných 750 let od první písemné poznámky. Turnovská 

knihovna nejenže pomáhá při realizaci publikace Dějiny Turnova, ale také připravuje mnoho 

aktivit spojených s tímto výročím.    

 

 

 

 

V Turnově 22. února 2022       Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Ph.D. 

        ředitel knihovny 

 

 


