
Přehled publikací vydaných Krajskou knihovnou 

Františka Bartoše v letech 2002–2006 

Bibliografie okresu Kroměříž 

Literatura z let 1981–2005 

Retrospektivní regionální bibliografie obsahuje téměř 8000 
záznamů o literatuře z let 1981–2005. Časově tak navazuje 
na předchozí svazek téže autorky Bibliografie okresu Kroměříž, 
který byl vydán v roce 1984. Bibliografie zahrnuje odkazy 
na monografické práce i časopisecké a novinové články, které 
mapují historický vývoj okresu Kroměříž i jeho politický, 
hospodářský, společenský a kulturní život. Bibliografie je doplněna soupisem novin 
a časopisů, který sestavil Jaromír Kubíček, jmenným a místním rejstříkem a 
přehledem excerpovaných novin a časopisů. Obsáhlá a precizní práce dlouholeté 
knihovnice Muzea Kroměřížska může posloužit jako východisko dalšího bádání a 
informační zdroj pro studium. 
Bibliografie okresu Kroměříž je 50. svazkem edice Bibliografie a prameny k vývoji 
Moravy, kterou vydává Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. 

Z recenzí... 
…přehled regionální literatury o kroměřížském okrese přestavuje precizní
a obsahově vyváženou práci a východisko dalšího bádání pro historii i poznání… 
Jaromír Kubíček, Duha 4/2006, s. 27 

Zpracovala Anežka Fialová 
Soupis novin a časopisů sestavil Jaromír Kubíček 

Vydaly Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, se sídlem 
ve Zlíně, Moravská zemská knihovna v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost 
v Brně v roce 2006 v edici Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, svazek 50 
Vydáno s podporou Edice Zlínský kraj 

ISBN 80-86886-19-0 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín) 
ISBN 80-7051-168-0 (Moravská zemská knihovna. Brno) 
ISBN 80-7275-068-2 (Muzejní a vlastivědná společnost. Brno)  

Prodejní cena: 180 Kč (nelze zakoupit) 

 záznam v katalogu 

http://katalog.kfbz.cz/documents/398310


Kytice 

Z lidového básnictva našim dětem uvil František 
Bartoš 

Kresby Adolfa Kašpara 

K vydání připravili Karel Pavlištík a Alena Prudká 
Odpovědný redaktor Ivan Plánka 

Vydání knihy podpořil Zlínský kraj, Kulturní fond města Zlína, Barum Continental, 
spol. s r. o. 
Vydalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 
ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše, příspěvkovou organizací, 
ve Zlíně v roce 2006 v Edici Zlínský kraj, svazek 14. 
Náklad 800 výtisků 
Tisk: Tiskárna Lelka, Dolní Bojanovice 

ISBN 80-903411-7-9 (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně) 
ISBN 80-86886-18-2 (Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín) 
ISBN  978-80-87130-40-7, druhé vydání  2016  (Muzeum 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně) K dostání v pokladnách muzea, 
příp. na objednávku na tel. č.: 573032111, cena publikace 
149,- Kč.

zá zn a m v ka ta logu 

Tři dny s prezidentem ve Zlínském kraji 

Vydal: Zlínský kraj v roce 2006 
Náklad: 1 000 ks 
Foto: TOAST Zlín 
Texty, produkce a tisk: API media s. r. o. 
Grafická úprava: ing. Hynek Kučera 

Prodejní cena: 70 Kč 

záznam v katalogu 

https://katalog.kfbz.cz/documents/546779?back=https%3A%2F%2Fkatalog.kfbz.cz%2Fsearch%3Ftype%3Dglobal%26q%3Dkytice%2Bbarto%25C5%25A1&group=546779,397926,459714,164497,93583,276110,398941,166298,408274,398988
http://katalog.kfbz.cz/documents/362650
http://old.kfbz.cz/objednavka.htm


 

Písně z Rusavy 

Sbírka valašských písní zapsaných Františkem 
Táborským a Alfonsem Waisarem v letech 1924–1926 s 
pozdějšími doplňky 

 

První vydání písňové sbírky z prostředí valašské obce Rusava 
sestavila a k vydání připravila Vladislava Bělíková na základě 
původních zápisů a archivních fondů Etnologického ústavu 
Akademie věd ČR v Brně. Sbírka obsahuje téměř 200 písní včetně notových 
záznamů. 

 
Na základě původních zápisů a archivních fondů Etnologického ústavu Akademie 
věd ČR v Brně k vydání připravila Vladislava Bělíková 
Ilustrace Adolfa Kašpara z knihy Rusava, život valašské dědiny 
Fotografie Vladislava Bělíková a archiv Muzea Kroměřížska 
Sazba not Kateřina Malíková 
Grafická úprava a sazba Šárka Hromková 
Tisk Tiskárna Lelka, Dolní Bojanovice 
První vydání 

 
Vydalo Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, a Krajská knihovna Františka 
Bartoše, příspěvková organizace, ve Zlíně v roce 2006 s podporou Edice Zlínský 
kraj. 

 
ISBN 80-85945-44-4 (Muzeum Kroměřížska. Kroměříž) 
ISBN 80-86886-14-X (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín)  
 

Prodejní cena: 160 Kč (Náklad je rozebrán.) 

 

 zá zn a m v ka ta logu  
 
 
 
 

Knihovny Zlínského kraje 

Činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 
2005 

 
Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková 
organizace, ve Zlíně v roce 2006 
Zpracovala: Eva Peprníčková 
Odpovědná redaktorka: PhDr. Zdeňka Friedlová 
Grafická úprava a tisk: Integrovaná střední škola technická, 

http://katalog.kfbz.cz/documents/393003


 

Centrum odborné přípravy, Zlín 
Náklad 470 výtisků 
ISBN 80-86886-15-8 

 
 

 zá zn a m v ka ta logu  
 
 
 
 

Zlínský kraj a jeho kulturní organizace 

Publikace nabízí přehled kulturních organizací, které zřizuje Zlínský kraj. 
Charakteristika jednotlivých institucí je doplněna barevnými fotografiemi 
a kontakty. 

 

Vydal Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje 
a Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje ve 
spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše, příspěvkovou 
organizací, ve Zlíně v roce 2006 
Texty: organizace uvedené v publikaci 
Foto: fotoarchivy jednotlivých organizací, TOAST – fotoarchiv Transat, fotoarchiv FA 
Zlín, fotoarchiv Studio 6.15 
Grafická úprava, předtisková příprava: STUDIO 6.15, s. r. o., Zlín 
Tisk: KODIAK print, s. r. o., Zlín 
ISBN 80-86886-17-4 

 
 
 
 
 

Dechové hudby Zlínského kraje 
The Zlín Region Brass Bands 

Odpovědný redaktor Jiří Severin 
Odborná spolupráce Antonín Koníček, Václav Maňas, Libor 
Mikl 
Motiv na obálce Svatava Severinová 
Grafická úprava Petr Zákutný 

 

Vydání knihy podpořil Zlínský kraj 
Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše se sídlem ve Zlíně ve spolupráci s 
Muzejním spolkem v Uherském Hradišti v roce 2006 
Edice Zlínský kraj, svazek 12 
Vydání první 

http://katalog.kfbz.cz/documents/400386


 

Náklad 800 výtisků 
Tisk Esprint Zlín, s. r. o. 

 
ISBN 80-86886-11-5 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín) 
ISBN 80-903728-0-5 (Muzejní spolek v Uherském Hradišti) 

 
Prodejní cena: 70 Kč (nelze zakoupit) 

 

 
 zá zn a m v ka ta logu  

 
 
 
 

Velké a malé v životě a ve světě 

Sborník vítězných prací literární soutěže dětských 
autorů Zlínského kraje 2005/2006 

 

Vydala: Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková 
organizace, Zlín 2006 
Vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky z programu 
Knihovna 21. století 
Sestavily: RNDr. Helena Šimová, Svatava Pilařová 
Ilustrace: výtvarné práce dětí základních uměleckých škol ze Zlína a Otrokovic 
Vydání: první 
Předtisková úprava a tisk: Integrovaná střední škola technická, Centrum odborné 
přípravy, Zlín 
Náklad: 500 ks 

 
ISBN 80-86886-13-1 

 
 

 zá zn a m v ka ta logu  
 

 
 
  

http://katalog.kfbz.cz/documents/361084
http://katalog.kfbz.cz/documents/362226


 

 

Moravský lid 

Františka Bartoše Sebrané rozpravy z oboru moravské 
lidovědy 

Z recenzí... 
Jádro knihy o 330 stranách tvoří popis výročních obyčejů, slavností a 
zábav uspořádaných kalendářně ode dne sv. Ondřeje po hody, a to – 
ve shodě s názvem publikace z celé Moravy. Dalšími zajímavými 
oddíly pak jsou např. Prostonárodní kalendář; O pozdravech a jiných 
uctivostech lidu moravského; Chléb v názorech, obyčejích a pověrách 
našeho lidu či O domáčím léčení lidu moravského. 
Reprinty drobnějších děl Františka Bartoše vydavatelé přispívají nejen k 
poznání části obsáhlého díla této zakladatelské osobnosti moravského 
národopisu, ale také dávají do rukou vedoucích folklorních souborů a 
ostatních těles, zabývajících se lidovými tradicemi, cenné pomůcky a 
zdroje inspirace. 
Jan Miroslav Krist, Malovaný kraj, leden-únor 2007, s. 32 

 
K vydání připravili Karel Pavlištík a Alena Prudká 
Odpovědná redaktorka Zdeňka Friedlová 
Vydání knihy podpořily Zlínský kraj a Kulturní fond města Zlína 
Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, se sídlem 
ve Zlíně ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkovou 
organizací, v roce 2006 v Edici Zlínský kraj, svazek 13. 
Náklad 800 výtisků 
Tisk: Lelka, Dolní Bojanovice 
ISBN 80-86886-12-3 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín) 
ISBN 80-903411-6-0 (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně) 

 
Prodejní cena: 67 Kč 

 

Publikaci lze také zakoupit osobně v ústřední knihovně Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně, v recepci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (v budově 15) a ve 
vybraných knihkupectvích. 
 

 

 
 zá zn a m v ka ta logu  

 
 
 
 

Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné 
výrobě na Podřevnicku 

Karel Pavlištík 
 
Publikace přináší přehled o vývoji, charakteru a rozsahu lidové 
výroby na Podřevnicku – domácké výroby nářadí, náčiní a 
hospodářských potřeb. Text je bohatě provázen ilustracemi, 
nákresy a fotografiemi. 

http://katalog.kfbz.cz/documents/359137
http://old.kfbz.cz/objednavka.htm


 

 

Z recenzí 
…teprve s tou poslední stránkou si uvědomíme, že nám přesto Karel Pavlištík 
vlastně chtěl přiblížit jediné – na příkladu jednoho nepříliš rozsáhlého regionu 
východní Moravy ukázat, jaké bohatství, byť na první pohled jen málo zajímavé, 
nedostatečně monumentální, efektní a málo blyštivé, pro nás přestavuje dovednost 
a prostý řemeslný um našich předků… 
 
Daniel Drápala, Valašsko 2006/2, s. 45 

 
…Doporučuji „Dřevo, proutí, slámu“ všem, kteří zapomínají, odkud přišli. Možná jim 
ta kniha vyjasní smysl další cesty… 
Antonín Bajaja, Duha, 4/2006, 3. str. obálky 

 
Obálka, grafická úprava: František Petrák 
Ilustrace: Karel Langer, Alois Urban, Alena Prudká, Ladislav Včelař 
Fotografie: Fotoarchiv Muzea jihovýchodní Moravy: Antonín Langer, František Balga, 
Karel Pavlištík, František Petrák, František Starý, Miroslav Šotola, Jiří Volejník, 
Jaroslav Žíla 
Mapky, plány: Fotoarchiv Muzea jihovýchodní Moravy, Alois Urban 
Jazykové korektury: Ludmila Hyblerová 
Anglický překlad: Helena Tribe 
Odpovědná redaktorka: Alena Prudká 
Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, se sídlem ve 
Zlíně ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkovou 
organizací, v roce 2005 
Vydáno s podporou Edice Zlínský kraj 
Náklad 800 výtisků 
Vydání první 
Tisk: HUDEC print, s.r.o. 
ISBN 80-86886-08-5 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín) 
ISBN 80-903411-3-6 (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně) 

 
Prodejní cena: 250 Kč (Náklad je rozebrán.) 

 

 
 zá znam v k atalog u  

 
 
 
 

Od školy ke knihovně 

Historie budovy Krajské knihovny Františka Bartoše 
ve Zlíně 
1896–2006 

 
David Valůšek 

 

Historik David Valůšek zaznamenal dějiny jedné z nejstarších 
budov ve Zlíně, původně měšťanské školy, která byla postavena v roce 1897 podle 
návrhu architekta Dominika Feye. Text doprovází množství archivních i současných 
fotografií. 

 

http://katalog.kfbz.cz/documents/356054


 

Z recenzí... 
…knížka je nejen zajímavě zpracována, ale pozoruhodný je i výběr fotografií, který 
dokumentuje bohatost archivních sbírek… 
Jaromír Kubíček, Duha 3/2006, s. 25. 

Elegantní stodesetiletá budova uprostřed města má svoji elegantní knížku. 
Ta poslouží nejen krajské knihovně jako reprezentativní publikace (je velice 
úhledně vypravená), ale i městu Zlínu jako fundovaný příspěvek k jeho dějinám. 
Marcel Sladkowski, ZVUK ZK léto 2006, s. 104 

 
Autor: David Valůšek 
Předmluva: Antonín Bajaja 
Text kapitol IX–X: Zdeňka Friedlová 
Výtvarná koncepce, grafická úprava: Zdeněk Macháček 
Fotografie: neoznačené fotografie Rudolf Červenka 
Odpovědný redaktor: Pavla Gajdošíková 
Vydání knihy podpořily Zlínský kraj a Kulturní fond města Zlína 
Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, Zlín 2005 
Edice Zlínský kraj, sv. 11 
Vydání první 
Náklad 800 výtisků 
Tisková produkce: Studio 6.15 s.r.o., Zlín 
Vytiskla tiskárna KODIAK print s. r. o., Zlín 
ISBN 80-86886-10-7 

 
Prodejní cena: 90 Kč 

 
Publikaci lze také zakoupit osobně v ústřední knihovně Krajské knihovny Františka Bartoše 

ve Zlíně, v recepci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (v budově 15). 

 

 
 

 
 zá znam v k atalog u  

 
 
 
 
 
 
 

Kalendárium 2006 

Vybraná výročí událostí v dějinách Zlína 
Státní svátky a významné dny ČR, mezinárodní 
a světové dny 
Vybraná výročí osobností města Zlína 
Přehled významných kulturních, společenských 
a sportovních akcí 

 

Vydal Magistrát města Zlína ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše a 
Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 

http://katalog.kfbz.cz/documents/352416
http://old.kfbz.cz/objednavka.htm


 

Sestavili: Jana Gebrianová, RNDr. Helena Šimová, Ilona Steinerová, Mgr. Hana 
Kuslová 
ISBN 80-239-5703-1 

 
 

 zá zn a m v ka ta logu  
 
 
 
 

Památky lidového stavitelství 

Jana Spathová 
 

Publikace rozčleněná do čtyř regionů Zlínského kraje 
(kroměřížského, uherskohradišťského, vsetínského a zlínského) 
přináší texty a fotografie o významu a kráse lidového stavitelství – 
obytných, hospodářských a technických stavbách, kaplích, 
zvonicích a drobné sakrální architektuře. 

 
Odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Matyáš 
Fotografie ã Archiv Valašského muzea v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, Jaroslav 
Holáň, Hana Sluštíková, Jana Spathová, Jiří Tománek 
Pro tisk připravilo nakladatelství Tomáš Ježek – Ottobre 12, Uherské Hradiště 

 
Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, Zlín 2004  

Edice Zlínský kraj, sv. 9  

 

Vydání první  

Náklad 1000 výtisků 

Vytiskla tiskárna S-TISK Vimperk s.r.o. 

ISBN 80-86886-04-2 

Prodejní cena: 50 Kč (96 Kč) 

Publikaci lze také zakoupit osobně v ústřední knihovně Krajské knihovny Františka Bartoše 

ve Zlíně, v recepci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (v budově 15) a ve vybraných 

knihkupectvích. 

 

 
 

 
 zá znam v katalogu 

http://katalog.kfbz.cz/documents/353203
http://katalog.kfbz.cz/documents/348111
http://old.kfbz.cz/objednavka.htm


 

Statistické výsledky činnosti 
veřejných knihoven Zlínského kraje 
za rok 2004 

Statistická publikace zachycuje stručný přehled o činnosti 
základních knihoven zřizovaných Zlínským krajem, městy 
a obcemi. 

 
Zpracovala: Eva Peprníčková 
Vydavatel: Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková 
organizace 
Rok vydání: 2005 
Počet výtisků: 450 

 

 
 zá zn a m v katalogu 

 
 
 
 

Řečeno písní: Lidové písně ze 
Strání 

Pavel Popelka 
 
Z osobních písňových sběrů a archivních pramenů sestavil, 
vlastními původními texty, fotografiemi a básněmi opatřil 
a k vydání připravil Pavel Popelka. Kniha obsahuje 375 písní 
včetně notových záznamů, které jsou členěny na jednotlivé 
tematické oddíly (Krajina, domov, práce … a píseň, Láska 
…a píseň, Vojna …a píseň ad.). Písně a poetické texty jsou 
doplněny barevnými fotografiemi krajiny kolem obce Strání. 

 
Obálka Božena Augustínová – výřez z artprotisu Muzika 
Grafická úprava Ema Pelikánová 

 

Příprava pro tisk Tomáš Ježek – Ottobre 12, Uherské Hradiště 
Tisk S-TISK Vimperk, s.r.o. 

 
Vydalo Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ve spolupráci 
s Krajskou knihovnou Františka Bartoše , příspěvkovou organizací, Zlín. 
Finančně přispělo Ministerstvo kultury České republiky a Edice Zlínský kraj. 

 
Vydání první 
Počet stran 446 

http://katalog.kfbz.cz/documents/351410


2005 
Náklad 1000 výtisků 

ISBN 80-86886-03-4 

Prodejní cena: 280 Kč (nelze zakoupit) 

 zá zn a m v ka ta logu 

Naše děti 

Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, 
zábavy, hry i práce společné popisuje František Bartoš. 

Autor svou pozornost věnoval dětem, jejich každodennímu životu, 
jejich hrám a jiným zábavám, tancům, zpěvům, hádankám a 
říkadlům. Toto dílo lze považovat za metodiku slovesné, hudební a  
pohybové výchovy dětí, kterou doprovází výborem a analýzou textů z lidové 
slovesnosti. Ilustroval Mikoláš Aleš. 

Z recenzí... 
Tato dnes již těžko dostupná sbírka dětského folkloru se stala klasickým dílem, které 
svými podněty a vlivem přesáhlo hluboko do 20. století mj. proto, že Bartoš sledoval 
dětský folklor v širších významových souvislostech – jako kulturní projev, ve kterém 
se prvně formují a utvrzují národní tradice a kultura. 
Lucie Uhlíková, Naše děti (ediční poznámka), s. 205 

Druhé, rozmnožené [doplněné] vydání. 
Tiskem a nákladem J. Otty v Praze, 1898. 
Ilustroval Mikoláš Aleš. 

Odpovědný redaktor Ivan Plánka. 
K vydání připravili Lucie Uhlíková, Karel Pavlištík. 

Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, se sídlem 
ve Zlíně ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkovou 
organizací, v roce 2005 v Edici Zlínský kraj, svazek 10. 

Náklad 800 výtisků Vydání páté  (náklad rozebrán)

http://katalog.kfbz.cz/documents/341299


Tisk: Tiskárna Lelka, Dolní Bojanovice 

ISBN 80-86886-06-9 (Krajská knihovna Františka Bartoše) 
ISBN 80-903411-2-8 (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně) 

 zá zn a m v ka ta logu 

Díky za pohádku 

Sborník nejlepších prací – krajské kolo literární soutěže pro děti 
pořádané veřejnými knihovnami Zlínského kraje v rámci projektu 
Klubu dětských knihoven SKIP 

Vydala Knihovna Kroměřížska, příspěvková organizace a Krajská 
knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace. 

Publikace byla vydána s podporou Edice Zlínský kraj. 

Kroměříž – Zlín, 2005. 

ISBN 80-86759-01-6 (Knihovna Kroměřížska) 
ISBN 80-86886-07-7 (Krajská knihovna Františka Bartoše) 

 zá zn a m v ka ta logu 

Bedřich Beneš Buchlovan, známý 
neznámý 

Pavel Portl 

Autor Pavel Portl uvádí knihu zajímavou úvahou, vycházející 
z dotazníkového průzkumu, o tom, jak významnou osobnost 
města a regionu znají a vnímají občané a čtenáři knihovny více 
než padesát let po její smrti. Podrobně se pak věnuje literární 
tvorbě Bedřicha Beneše Buchlovana. 

Z recenzí... 
…přináší dosud nejhlubší analýzu Buchlovanových děl, nahlížených nově, v často

http://katalog.kfbz.cz/documents/341298
http://katalog.kfbz.cz/documents/339444
http://old.kfbz.cz/objednavka.htm


 

neznámých souvislostech, z pozice dnešního čtenáře, a zároveň je „provokativním“ 
impulsem k dalšímu bádání. 
Iveta Mátlová, Slovácko, 2005, s. 280. 

 
Vydáno s podporou Edice Zlínský kraj 
Vydaly Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 
Knihovna B. Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 
Muzejní spolek v Uherském Hradišti 
Autor Mgr. Pavel Portl 
Redakce PhDr. Ivo Frolec, PhDr. Blanka Rašticová 
Foto archiv Slováckého muzea 
Grafický návrh Ema Pelikánová 
Tisk LELKA Dolní Bojanovice 
© Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 2005 
ISBN 80-86185-42-7 (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti) 
ISBN 80-86886-05-0 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín) 

 
Prodejní cena: 139 Kč (nelze zakoupit) 
 

 zá zn a m v katalogu 

 
 
 
 

Statistické výsledky 
činnosti veřejných knihoven Zlínského kraje za rok 
2003 

Statistická publikace zachycuje stručný přehled o činnosti základních knihoven 
zřizovaných Zlínským krajem, městy a obcemi. 

 
Zpracovala: Eva Peprníčková 
Vydavatel: Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 
Rok vydání: 2004 
Počet výtisků: 450 

 
 zá zn a m v ka ta logu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://katalog.kfbz.cz/documents/335425
http://katalog.kfbz.cz/documents/328384


 

Magistrát města Zlína ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka 
Bartoše a Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně vydal publikaci 

 

 

 

Kalendárium 2005 

Vybraná výročí událostí v dějinách Zlína 
Státní svátky a významné dny ČR, mezinárodní a světové dny 
Vybraná výročí osobností města Zlína 
Přehled významných kulturních, společenských a sportovních akcí 

 
Sestavili: Ing. Jan Kaňka, Jana Gebrianová, Pavla Částková, Ilona Steinerová, 
Mgr. Hana Kuslová 
ISBN 80-239-4106-2 

 
 zá zn a m v ka ta logu  

 
 
 
 

Slované – doteky předků 

O životě na Moravě v 6.–10. století 

Luděk Galuška 

Nejstarší historii našich předků přibližuje srozumitelně psaný 
odborný text, který je bohatě doplněn dokumentačními 
ilustracemi a fotografiemi. 

 

Text PhDr. Luděk Galuška, CSc. Grafická úprava a příprava 
tiskových podkladů Lea Novotná, Jiří Sedláček a Agentura NP, V. O. S. Odpovědná 
redaktorka Lea Novotná. Tisk Agentura NP, v. o. s., Staré Město. 
Vydalo Moravské zemské muzeum ve spolupráci s obcí Modrá a Krajskou knihovnou 
Františka Bartoše, příspěvkovou organizací, v roce 2004. Vydáno s podporou Edice 
Zlínský kraj. 
Náklad 3000 výtisků, brož., 152 s. 
ISBN 80-7028-218-5 

 
Prodejní cena: 90 Kč (náklad rozebrán) 
 

 
 zá zn a m v ka ta logu  

http://katalog.kfbz.cz/documents/329611
http://katalog.kfbz.cz/documents/335421


 

Židé a Morava 

Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 
dne 12. listopadu 2003 

 
Desátý sborník příspěvků z konference o historii i současnosti Židů 
na Moravě a ve Slezsku. Sborník přináší přehled příspěvků 
publikovaných v předcházejících sbornících. 

 

Uspořádal a k vydání připravil Mgr. Petr Pálka, Muzeum 
Kroměřížska. Obálka a grafická úprava Šárka Hromková. Tisk KATOS CZ, s. r. o., 
Kojetín. 
Vydalo Muzeum Kroměřížska v Kroměříži, příspěvková organizace, ve spolupráci s 
Krajskou knihovnou Františka Bartoše, příspěvkovou organizací, v roce 2004. 
Vydáno s podporou Edice Zlínský kraj. 
Náklad 400 výtisků, vydání první, 224 s., brož. 
ISBN 80-85945-40-1 (Muzeum Kroměřížska v Kroměříži). ISBN 80-86886-00-X 
(Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín) 

 
Prodejní cena: 154 Kč (nelze zakoupit) 

 
 zá zn a m v ka ta logu  

 
 
 
 

Cimbálové muziky Zlínského kraje 
 

 

 
Katalog padesáti sedmi cimbálových muzik. Texty v českém a anglickém jazyce, 
obálka v anglickém jazyce, barevné fotografie a kontakty. Publikace je doplněna 
rejstříkem muzik podle obcí a seznamem dětských cimbálových muzik, vložena 
mapa zobrazující národopisné oblasti Zlínského kraje. O kráse, významu a historii 
cimbálových muzik hovoří úvody Jiřího Severina a Lucie Uhlíkové. 

 
Odborná redakce Mgr. Lucie Uhlíková, Ph.D. Překlad PhDr. Irena Přibylová, Ph.D. 
Grafická úprava Petr Zákutný. 
Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, ve spolupráci 
se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, příspěvkovou organizací – Centrem 

http://katalog.kfbz.cz/documents/294191


 

péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, v Edici Zlínský kraj, sv. 8, 2004. Tisk 
Esprint Zlín, s. r. o. 
Náklad 800 výtisků, vydání první, brož., 140 s. 
ISBN 80-86886-02-6 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín). ISBN 80-86185-39-7 
(Slovácké muzeum v Uherském Hradišti) 

 
Prodejní cena: 180 Kč (nelze zakoupit) 

 
 zá zn a m v ka ta logu  

 
 
 
 

Pohádky z Moravy 

Antonín Bajaja, Antonín Přidal, Ludvík Vaculík, Petr 
Kovařík, Ivan Binar, František Pavlíček, Stanislav 
Havelka, Marie Kubátová, Hana Andronikova, Eva 
Eliášová, Helena Lisická, Oldřich Šuleř, Květa 
Legátová, Jiří Stránský, Zuzana Nováková, Jiří 
Trávníček 

 

Z recenzí... 
…Suma sumárum, český a moravský čtenář dostává do rukou knihu sličnou po 
všech stránkách… 
Miroslav Zelinský, ZVUK Zlínského kraje, zima 2004, s. 66. 

 
Odpovědný redaktor Antonín Bajaja. 
Výtvarná koncepce, grafická úprava František Petrák. 
V knize byly použity fotografie dřevěných plastik Jana Šimka z majetku Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 
Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, 
v Edici Zlínský kraj, sv. 7, Zlín 2004. 
Tisková produkce: studio 6.15 s.r.o., Zlín 
Vytiskla tiskárna: KODIAK print s.r.o., Zlín 
Počet výtisků 1500 
ISBN 80-239-3238-1 

 
Prodejní cena: 120 Kč  
Publikaci lze také zakoupit osobně v ústřední knihovně Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně, v recepci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (v budově 15) 
a ve vybraných knihkupectvích. 
 

 
 

 

 zá zn a m v ka ta logu  
 

 

http://katalog.kfbz.cz/documents/330357
http://katalog.kfbz.cz/documents/325103
http://old.kfbz.cz/objednavka.htm


 

 
 
 

Zlínský kraj a jeho kulturní organizace 
 
 
 
 
 
Publikace nabízí přehled kulturních organizací, které zřizuje Zlínský kraj. 
Charakteristika jednotlivých institucí je doplněna barevnými fotografiemi 
a kontakty. 

 

Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s Muzeem 
 Krom ě řížska a odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlín ské h o kraje . 

 
Text a fotografie: organizace uvedené v publikaci 
Grafická úprava: Šárka Hromková 
Tisk: KATOS CZ, s.r.o. 
2004 
ISBN 80-85945-38-X 

 
 

 zá zn a m v ka ta logu  
 
 
 
 

Pod Javorinů 

Lidové písně ze Strání 
 

 

 
Prodejní cena: 195 Kč (náklad rozebrán) 
 

 
 zá zn a m v ka ta logu  

http://www.muzeum-km.cz/
http://www.muzeum-km.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/
http://katalog.kfbz.cz/documents/320061
http://katalog.kfbz.cz/documents/328572


 

 

 

Proměny hanácké vesnice 

Sborník příspěvků z IX. odborné konference 
v Kroměříži 

 
Fotografie Josef Šćotka, Jiří Holásek, autoři příspěvků a archiv 
Muzea Kroměřížska. 
Odpovědný redaktor Vladislava Bělíková. 
Grafická úprava a sazba Šárka Hromková. 
Tisk KATOS CZ. 
Vydalo Muzeum Kroměřížska ve spolupráci 
s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně 
s podporou Edice Zlínský kraj, 2003. 
Počet výtisků 300. 
ISBN 80-85945-37-1 

 

Prodejní cena: 120 Kč 
Publikaci lze také zakoupit osobně v ústřední knihovně Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně, v recepci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (v budově 15) 
a ve vybraných knihkupectvích. 
 

 

 
 zá zn a m v ka ta logu  

 
 
 
 

Statistické výsledky činnosti 
veřejných knihoven Zlínského kraje 
za rok 2002 

Zpracovala: Eva Peprníčková 
Vydavatel: Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková 
organizace 
Rok vydání: 2003 
Počet výtisků: 550 

 
 

 zá zn a m v ka ta logu  

http://katalog.kfbz.cz/documents/307604
http://katalog.kfbz.cz/documents/306245
http://old.kfbz.cz/objednavka.htm


 

Magistrát města Zlína ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka 
Bartoše a Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně vydal publikaci 

 

Kalendárium 2004 
 

Vybraná výročí událostí v dějinách Zlína 
Státní svátky a významné dny ČR, mezinárodní 
a světové dny 
Vybraná výročí osobností města Zlína 
Přehled významných kulturních, společenských a sportovních akcí 

 
Sestavili: Ing. Jan Kaňka, Jana Gebrianová, Ilona Steinerová, Mgr. Hana Kuslová 
ISBN 80-239-1948-2 

 
 

 zá zn a m v ka ta logu  
 

 
 
 
 
 
 

Okres Zlín v roce 2000 : souběžná 
regionální bibliografie 

Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše. 

Zpracovali: Ing. Jan Kaňka a kolektiv 
ISBN 80-239-1842-7 

 
 

 zá zn a m v ka ta logu  
 

 
 
 
 
 
 

Biskup Jan Filipec (1431 – 1509) a 
středoevropská politika 

Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše ve spolupráci s 
autorem. 

Autor: Tomáš Měšťánek 
ISBN: 80-239-1478-2 
Cena: 80 Kč (nelze zakoupit) 

 
 

 zá zn a m v ka ta logu  
 
 
 
 

http://katalog.kfbz.cz/documents/306464
http://katalog.kfbz.cz/documents/306470
http://katalog.kfbz.cz/documents/303828


 

Lid a národ : sebrané rozpravy národopisné 
a literární Františka Bartoše 

 

 

 

Svazek prvý 1883  Svazek druhý 1885 
 

 
 
Z recenzí... 
Bartošův Lid a národ tvoří dva svazky (oba dohromady čítají téměř 600 stran). První 
svazek (z roku 1883) obsahuje kapitoly: I. Bývalé panství Zlinské a II. Moravské 
Valašsko, kraj i lid. Druhý svazek (z roku 1885) tvoří kapitoly: III. Podluží a Podlužáci, 
IV. Moravští Kopaničáři, V. O naší poezii kramářské a VI. Tři filologické humoresky. 
Bartošova studie obsahuje cenné svědectví o životním stylu našich předků a o jejich 
zvycích. 
Právo, 23. 2. 2004 

 
Edice Zlínský kraj, svazek 6. 

 
K vydání připravili: PhDr. Karel Pavlištík, CSc., PhDr. Alena Prudká 
Odpovědný redaktor: PhDr. Ivan Plánka 
ISBN 80-239-2118-5 
Cena: 150 Kč (oba svazky se prodávají dohromady) 

 
Publikaci lze také zakoupit osobně v ústřední knihovně Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně, v recepci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (v budově 15) 
a ve vybraných knihkupectvích. 
 

 
 

záznam v katalogu: sv. I / sv. II 
 
 
 
 

Slovník žáků a absolventů zlínské Školy 
umění a Střední uměleckoprůmyslové 
školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti 

 

Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední 
uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně (Gottwaldově) 
a v Uherském Hradišti poskytuje v úvodu stručnou historii obou 
škol a základní přehled o aktivitách bývalých studentů školy. 
Heslář zahrnuje 2 273 hesel, která obsahují jméno, profesi, 
údaje o studiu, činnosti a dosažených úspěších.. Slovník může 

http://katalog.kfbz.cz/documents/306841
http://katalog.kfbz.cz/documents/306842
http://old.kfbz.cz/objednavka.htm


 

sloužit jako studijní materiál pro hlubší zpracování problematiky 
výtvarného školství na Moravě. Lze jej použít i jako 
sociologický výzkumný materiál pro další práce, neboť se snaží 
o zaznamenání všech žáků, nejen aktivních umělců. 

 
Vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve spolupráci s Krajskou knihovnou 
Františka Bartoše ve Zlíně a Zlínským krajem. 

Edice Zlínský kraj, svazek 5. 

Text: PhDr. Milada Frolcová 
Odpovědný redaktor: PhDr. Ivo Frolec 
Odborná spolupráce a korektury: Mgr. Marie Martykánová, PhDr. Blanka Rašticová 
Grafická úprava: Ema Pelikánová 
ISBN 80-86185-25-7 

 
Cena: 120 Kč (nelze zakoupit) 

 
 

 zá zn a m v ka ta logu  
 
 
 
 

Při Betlémě na salaši 
(Staré vánoční písně a koledy 
Rožnovské ze sběrů Josefa Tvarůžka) 

S podporou edice Zlínský kraj vydalo 
Město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Krajskou 
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně 
a Místní skupinou České křesťanské akademie. 

 
V edici Rožnovské malé tisky, svazek 2 – tematická řada Národopis a hudba. 

 
Publikaci lze také zakoupit osobně v ústřední knihovně Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně, v recepci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (v budově 15) a ve 
vybraných knihkupectvích. 
 

 

 
Cena: 29 Kč (dříve 50 Kč) 

 
 zá zn a m v ka ta logu  

 
 
 
  

http://katalog.kfbz.cz/documents/304681
http://katalog.kfbz.cz/documents/322775
http://old.kfbz.cz/objednavka.htm


Pověsti a balady 
(z Valašska, Hané a Slovácka) 

Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše. 

Edice Zlínský kraj, svazek 4. 

Součástí publikace je CD Pověsti a písně z Valašska, 
Hané a Slovácka. 

Odpovědný redaktor Jaroslav Zapletal 
Texty Antonín Bajaja, Eva Eliášová, Jiří Jilík, Jaroslav Zapletal, Marie Zapletalová 
Grafická úprava Tomáš Ježek 
ISBN 80-86528-25-1 

Cena: 150 Kč (náklad rozebrán) 

 zá zn a m v ka ta logu 

Výtvarní umělci Zlínského kraje 

Vydal Odbor kultury a památkové péče Zlínského kraje 
ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše.  

Edice Zlínský kraj, svazek 3. 

Odpovědný redaktor PhDr. Tomáš Mikulaštík 
Grafická úprava Tomáš Ježek 
ISBN 80-86528-26-X 
Cena: 80 Kč 

Publikaci lze také zakoupit osobně v ústřední knihovně Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně, v recepci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (v budově 15) a ve 
vybraných knihkupectvích. 

 zá zn a m v ka ta logu 

http://katalog.kfbz.cz/documents/301568
http://katalog.kfbz.cz/documents/301569
http://old.kfbz.cz/objednavka.htm
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Nové národní písně moravské 
s nápěvy do textu vřaděnými 

Z recenzí... 
Na téměř 200 stranách představuje sbírka takzvané kúlané 
(pomalé) písně, svatební i hospodské melodie či valašské písně ze 
Vsacka, včetně unikátních vyvolávání z Nového Hrozenkova.  
Písně z různých končin Moravy, z Líšně u Brna nebo třeba 
vánoční koledy a melodie z Nového Hrozenkova lidové soubory 
dodnes uchovávají mimo jiné zásluhou Bartošovy sběratelské 
práce. 

MF Dnes, 3. 7. 2003 
 
Faksimile písňové sbírky vydané v Brně 1882 vydala Krajská knihovna Františka 
Bartoše, příspěvková organizace, ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně, příspěvkovou organizací, v roce 2003 v Edici Zlínský kraj, sv. 2. 

 
Náklad je rozebrán. 

 
 zá zn a m v ka ta logu  
d igitá lní ve r ze  
 
 

ČR – Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archív Zlín a Krajská 
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vydali 19. svazek sborníku o historii a 
vlastivědě Zlínska 

 

Zlínsko od minulosti k současnosti 2002 

Obsah svazku: 

 
Zdeněk Pokluda: Dějiny Hradu Sehradic 
Monika Oravová: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně 
(1894– 1945) 
David Valůšek: Regionální sbor zlínský 
Markus Widmer: Baťova kolonie v Möhlinu 
Alena Karkošková: O čem se v novinách nepsalo 
Zdeněk Pokluda: Zlín – Gottwaldov – Zlín 
Olga Lapčíková: Pokus vrátit Zlínu jeho jméno 
Kamila Březíková: Komunální volby ve Zlíně 1990– 2002 
Karla Dokulilová, Vladimír Štroblík: Soupis kronik zlínského okresu 
Zdeněk Pokluda: Přílucké kaple 

 
Náklad rozebrán 

 
 zá zn a m v ka ta logu  

 
 
 
  

http://katalog.kfbz.cz/documents/303831
http://www.nulk.cz/ek-obsah/pisne/novepisnemoravske/
http://katalog.kfbz.cz/documents/201624


 

 

Stavební a umělecké památky 

Jana Spathová 
 
Vydal Odbor kultury a památkové péče Zlínského kraje 
ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše. 

Edice Zlínský kraj, svazek 1. 

Jana Spathová 
Grafická úprava Josef Ruszelák 
ISBN 80-86528-13-8 
Cena: 80 Kč 

 

Publikaci lze také zakoupit osobně v ústřední knihovně Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně, v recepci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (v budově 15) a ve 
vybraných knihkupectvích. 
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Píšu, píšeš, píšeme... 

Sborníček nejlepších prací krajského kola literární 
soutěže dětí Zlínského kraje 

 
Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše a Knihovna Bedřicha 
Beneše Buchlovana. 

 
Prosinec 2002 
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Kalendárium 2003 

Významné události v dějinách Zlína 
Státní svátky a významné dny ČR, mezinárodní 
a světové dny 
Vybraná výročí osobností města Zlína 
Přehled významných kulturních, společenských 
a sportovních akcí 

 

Vydal Magistrát města Zlína ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše.  
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