
 
 
 

Tisková zpráva č. 19/2009 

 
 

Provozní doba Krajské knihovny Františka Bartoše v období prázdnin 
 
V období letních měsíců proběhne v Ústřední knihovně na třídě Tomáše Bati statické 
zpevnění a oprava podlah v prvním patře budovy. Stavební úpravy si vyžádají omezení 
provozu jednotlivých oddělení. 

 
Do 10. července zůstává v Ústřední knihovně v platnosti běžná provozní doba  
(v sobotu 4. 7. otevřeno, v pondělí 6. 7. svátek) 
 
Od 11. do 19. července budou uzavřeny všechny provozy Ústřední knihovny   
 
Od 20. července do 13. září bude platit omezený provoz 

 
Provoz čítárny a studovny bude na přechodnou dobu přemístěn do hudebního oddělení. 
V oddělení pro dospělé čtenáře bude část knihovního fondu z důvodu stěhování nepřístupná. 
Podrobný rozpis provozní doby je publikován na webových stránkách krajské knihovny 
http://www.kfbz.cz/provdoba.htm a na nástěnkách v odděleních knihovny.  
 
V obvodních knihovnách a pobočkách bude v období od 29. června do 30. srpna platit 
prázdninová provozní doba, podrobnější informace jsou rovněž k dispozici na 
http://www.kfbz.cz/provdoba.htm.  
 
Příloha: Provozní doba v Ústřední knihovně, obvodních knihovnách a pobočkách. 
 
 
 
Kontakt: 
 
RNDr. Helena Šimová 
vedoucí útvaru služeb  
Krajské knihovny Františka Bartoše 
tel.: 577 439 823 
e-mail: simova@kfbz.cz  
 
Datum zveřejnění: 18. 6. 2009 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše,  
příspěvková organizace 
tř. Tomáše Bati 204, Zlín 
www.kfbz.cz / info@kfbz.cz  
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ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA 
 
do 10. července běžná provozní doba  
 

od 11. do 19. července knihovna uzavřena  
 

od 20. července do 13. září omezený provoz: 
 

Oddělení pro dospělé čtenáře 
Informační a referenční centrum  
pondělí – pátek 
sobota 

10 – 18 h 
zavřeno 

 

Oddělení pro děti / Oddělení pro mládež  
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 10 – 16 h 
 

Čítárna a studovna / Hudební oddělení 
pondělí – pátek 
sobota  

10 – 18 h 
zavřeno 

 

Zvuková knihovna  
úterý 9 – 11 h 
 

Čítárna a studovna budou na přechodnou dobu 
přemístěny do hudebního oddělení. 
 

V oddělení pro dospělé čtenáře bude část 
knihovního fondu z důvodu vystěhování 
nepřístupná. 
 

Důvodem omezeného provozu knihovny je 
provádění statického zpevnění a opravy podlah 
v 1. patře Ústřední knihovny. 

 
 
 

PROVOZNÍ DOBA 29. 6.–30. 8. 2009 
 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  
Oddělení   pro dospělé čtenáře  pro děti 
pondělí 
úterý 
 
čtvrtek 
 

14 – 18 
9 – 11 

14 – 18 
9 – 11 

14 – 18 

13 – 16
13 – 16

13 – 16
 

Obvodní knihovna Malenovice 
úterý, čtvrtek 
 

9 – 11
13 – 17

Obvodní knihovna Díly 
středa, pátek 9 – 11

13 – 17
Ve středu 15. července bude Obvodní knihovna Díly 
z technických důvodů zavřena. 

Pobočka Podlesí 
pondělí 13 – 17 h

Ostatní pobočky 
červenec 
srpen 

beze změn
zavřeno
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