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Turnov 

středověké město na řece Jizeře 

zpracování drahých kamenů (český granát), šperkařství, 

dnes průmyslové město 

„Srdce Českého ráje“; krásná příroda; v okolí pískovcová 

skalní města, hrady, zámky; turistické centrum 

město Turnov má cca 14.500 obyvatel 

spádová oblast pro cca 30.000 obyvatel 





Městská knihovna 

Antonína Marka Turnov 

založena roku 1820 národním 

obrozencem A. Markem 

dnes knihovna se všeobecným 

fondem (60.000 svazků včetně 

multimediálních nosičů a 

zvukových knih) 

zaměstnanci (6,5 úvazku) 

3 oddělení na hlavní budově a 

5 poboček po Turnově 

2.000 registrovaných čtenářů 

rozpočet v posledních 5 letech 

cca 3.000.000,- Kč 

 









Piktogramy, trojpísmena, mapky 

piktogramizace 

Úvodem něco pro milovníky definic: 

Piktogram – grafický znak zobrazující pojem nebo sdělení 

obrazově – v našem případě žánrové a tematické 

piktogramy umisťované na knihovní dokumenty 

Trojpísmena – označení knih, kterému dominuje skupina tří 

písmen umisťované na knihovní dokumenty 

Mapky – malé situační plánky – v našem případě zobrazují 

schematicky interiéry jednotlivých pracovišť knihovny s 

umístěním vybrané knihovní jednotky 

Piktogramizace – proces značení piktogramy – v našem 

případě kombinovaný s označováním barevnými 

trojpísmeny, mapkami a propojením do knihovního systému 



Piktogramy – náš vzor 

„No tak vidíš Máňo, zas tak hrozně na tom u nás nejsme.“ 
(pravila jedna knihovnice druhé při návštěvě kolegů z jižní Moravy u nás při 

prohlídce značení knih ve volném výběru) 

Sebereflexe, audiovizuální průzkumy i anketa mezi 

čtenáři:  dospěli jsme k předem známému prozření, že 

máme knihy značené a bohužel i řazené nedostatečně až 

chaoticky a že by to po 30 letech chtělo změnu 

Kudy tudy na lepší značení? 

Inspirace na snímcích jedné holandské knihovny 

Průzkum přes knihovnickou konferenci a v českých 

knihovnách – výsledkem publikovaná srovnávací tabulka 

Děkujeme knihovnám v Bílovci, České Lípě, Karviné, 

Litvínově, Praze a Skutči za poskytnuté piktogramy.  





Piktogramy v českých knihovnách 

konspirace až inspirace 

No to jsme zase objevili Ameriku 

Značena především beletrie dle žánru 

Napříč knihovnami nepanuje shoda nad motivy 

piktogramů – škoda: zase jsme u nás volnou lidovou 

tvořivostí prošvihli šanci na nějaké jednotné značení, anebo 

skvělé: to je ten pravý prostor pro osobité vyjádření 

individuálního stylu té či oné knihovny? Barevně / černobíle? 

Celkový počet piktogramů i označovaných skupin se 

knihovna od knihovny různí – kde je to málo, kde už moc? 

Zadáme umělci, grafikovi, odborníkovi, profíkovi, lidově 

zatvoříme, zagooglíme, přizveme čtenáře? 

Jak velké, materiál, upevnění na knihovní dokumenty? 



Naše piktogramy 

Kdo nic nedělá, nic nezkazí 

Výběr piktogramů – konsensus všech pracovníků knihovny 

– pěkné hravé téma na poradu – každý přispěl trochou do 

mlýna, nikdo nakonec nereptal nad výsledkem 

Jednotná velikost na papírových samolepkách 

(perforované standardní štítky), černobílý tisk (menší 

náklady, vždy dostupné ČB tiskárny) 

Motivy zejména googlíme, občas lidově tvoříme, 

autorskoprávní spory snad nehrozí 

Experimentujeme – nejen piktogramy žánrové pro beletrii, 

ale i tematické pro naučnou literaturu, pro cizojazyčné knihy 

a speciální (brýle pro velký text, díly) 



Piktogramy – beletrie – žánr (27) 



Piktogramy – naučná lit. – obor (36) 



Piktogramy – cizojazyčné (13) 







Děkuji za pozornost 
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