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ÚVOD 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (dále KKFBZ) plní funkci 
krajské knihovny a funkci městské knihovny na základě smlouvy se statutárním městem Zlínem, 
které se na jejím financování podílí.  

Rok 2014 byl prvním kompletním rokem, kdy KKFBZ působila v nových prostorách 
14|15 BAŤOVA INSTITUTU – moderního komplexu, který vznikl díky projektu Zlínského kraje 
a kde našly spolu s ní zázemí pro svou činnost Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská 
galerie výtvarného umění ve Zlíně a 14|15 Baťův institut, který pro všechny organizace zajišťuje 
servisní služby.  

Krajská knihovna poskytuje knihovnické a informační služby v Ústřední knihovně v budově 15 
na Vavrečkově ulici, ve třech obvodních knihovnách na Jižních Svazích, v Malenovicích a na 
Dílech a v 10 menších pobočkách na území města Zlína. Po rekonstrukci byla nově otevřena 
pobočka na Mokré, pobočka Jaroslavice byla uzavřena z důvodu rekonstrukce prostor a fond 
je dočasně uložen na pobočce Podlesí. V roce 2014 pokračoval zvýšený zájem o služby 
knihovny, vzrostl počet registrovaných čtenářů (o 1 328) a návštěvníků (o 45 436). Bohužel 
výrazně snížený objem finančních prostředků na nákup knihovního fondu se projevil snížením 
nákupu knih, periodik a dalších druhů dokumentů a následně poklesem výpůjček (o 27 698), 
který byl zaznamenán především u beletrie pro dospělé a u periodik. 

Přestěhování do nové budovy Ústřední knihovny s sebou přineslo radikální změny v provozu, IT 
infrastruktuře a šíři poskytovaných služeb. Rok 2014 byl ve znamení dokončování těchto změn, 
nastavování procesů a jejich ověřování praxí. Jednalo se zejména o spuštění nového webu 
knihovny v redakčním systému Drupal, zahájení provozu mediatéky – systému pro ukládání 
a zpřístupnění vybraných zvukových nahrávek z fondu knihovny na tabletech (3. podlaží), 
úpravy a vývoj automatizovaného knihovního systému Verbis / Portaro (dále AKS), ladění 
komunikace samoobslužných automatů pro vracení a výpůjčky knihovního fondu, zakoupení 
a testování nových modulů AKS potřebných pro budoucí zapojení do Centrálního portálu 
knihoven ČR (moduly MojeID a NCIP) a modulu pro půjčování e-knih (od eReading.cz).  

Další kroky se odehrály v oblasti zlepšení stavění knihovního fondu, zpřesnění orientace 
v knihovním fondu pro návštěvníky i obecně navigace v budově Ústřední knihovny. 

V průběhu roku byl proveden přechod na nejnovější verzi systému pro digitální knihovnu 
(Kramerius 5) a byla v něm publikována většina dokumentů KKFBZ digitalizovaných v rámci 
krajského projektu Digitalizace a ukládání (213 707 stran periodik a 92 160 stran monografií). 

Knihovna je zapojena do pracovní skupiny navazujícího projektu Zpřístupnění digitálního obsahu 
(ZDO), jehož cílem je vyvinout a v rámci krajské IT infrastruktury implementovat portál pro 
zpřístupnění digitalizovaných kulturních objektů široké veřejnosti.  

Knihovna se dlouhodobě věnuje podpoře dětského čtenářství, k oblíbeným a osvědčeným akcím 
patří Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Čítárna u čerta s knihou, Týden knihoven, Den 
pro dětskou knihu, literární a výtvarné soutěže, dílny, divadélka a další akce. Spolupráci 
knihoven v oblasti péče o dětské čtenáře podporuje svou vzdělávací a propagační činností Klub 
dětských knihoven Zlínského kraje Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (dále SKIP). 

V rámci regionálních funkcí zajišťuje KKFBZ odborné služby (koordinační, informační, vzdělávací, 
metodické a poradenské) pro knihovny na území Zlínského kraje. Veřejným knihovnám 
zřizovaným obcemi poskytuje dlouhodobé výpůjčky knih formou výměnných souborů, pomoc při 
zpracování dokumentů a při revizi knihovních fondů. Ve zbylých okresech Zlínského kraje 
pověřila KKFBZ touto činností knihovny v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně. Vzdělávací 
centrum krajské knihovny pořádá kurzy a odborné přednášky pro knihovníky, uskutečnilo se 
celkem 34 vzdělávacích a odborných akcí. Byla zpracována analýza plnění standardů veřejných 
knihovnických a informačních služeb a vydána ročenka o činnosti knihoven ve Zlínském kraji za 
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rok 2013. Podruhé proběhlo vyhodnocení nejlepších knihoven a knihovníků ve Zlínském kraji 
pod záštitou člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu ing. Ladislava 
Kryštofa.  

Byla dokončena Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 
2014 – 2017, jejímž hlavním cílem je prostřednictvím zkvalitňování výkonu regionálních funkcí 
knihovnám ve Zlínském kraji dlouhodobě zvyšovat podíl lidí, kteří knihovny využívají, a tím 
podpořit proces celoživotního vzdělávání a osobního rozvoje obyvatel kraje. Rada Zlínského 
kraje vzala dne 5. 5. 2014 tuto koncepci na vědomí.  

KKFBZ spolupracuje s odbornými pracovníky Národní knihovny ČR a krajských knihoven v rámci 
přípravy a řešení několika projektů (Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit, 
Kooperační systém článkové bibliografie, Benchmarking knihoven, Centrální portál českých 
knihoven atd.) a je také zapojena do projektu Knihovny Zlín – souborný katalog zlínských 
knihoven, jehož garantem je Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  

Nové sídlo knihovny je atraktivní pro pořádání kulturních, vzdělávacích a odborných akcí.  

V roce 2014 se v knihovně uskutečnilo osm větších odborných seminářů a 631 kulturních 
a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost (besed, přednášek, výstav, autorských čtení, kurzů, 
exkurzí atd.).  

Velkou pozornost jsme věnovali hospodaření knihovny a optimálnímu využití prostředků, které 
jsme měli k dispozici, s důrazem na doplňování knihovního fondu a zkvalitnění služeb pro 
čtenáře. Postupně je převáděn majetek, který knihovna užívá v budově 15, ze správy KKFBZ do 
správy 14|15 Baťova institutu, příspěvkové organizace (dále 14|15 Bi). Knihovna bude tento 
majetek nadále využívat na základě smlouvy o výpůjčce. Byl vydán nový organizační řád 
a v průběhu roku byly provedeny tři organizační změny v návaznosti na postupné naplňování 
indikátorů projektu, provozního modelu a rozhodnutí zřizovatele o zajištění správních 
a ekonomických činností v organizacích sídlících ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU.  

Úspěšná činnost knihovny by nebyla možná bez podpory zřizovatele Zlínského kraje, 
statutárního města Zlína (dále SMZ) a dobré spolupráce s provozovateli veřejných knihoven 
a pověřenými knihovnami. Poděkování si zaslouží pracovníci knihovny, pro které byl uplynulý rok 
úspěšný a vyžadující mimořádné nasazení. 

 

 

 

 

12. února 2015 

PhDr. Zdeňka Friedlová 

ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace 
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ODBORNÁ ČÁST  

1. KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY  

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, vykonává svou činnost 
v Ústřední knihovně, třech obvodních knihovnách a 11 pobočkách (z toho je jedna pobočka 
dočasně uzavřena) (příloha 1). 

Přehled základních ukazatelů 2012 2013 2014 

Registrovaní čtenáři 13 923 13 429 14 757 

Návštěvníci  305 134 268 727 314 163 

Výpůjčky 1 427 682 1 284 674 1 256 976 
 

Návštěvníci 2012 2013 2014 

Knihovnické a informační služby 248 221 218 724 253 568 

Kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost 13 735 12 707 13 617 

Komentované prohlídky budovy 15  1 102 919 

Výstavy*) 17 114 12 027 10 260 

Uživatelé internetu 26 064 24 167 35 799 

Celkem 305 134 268 727 314 163 
 
*) vzhledem k umístění výstav (vstupní prostory knihoven, neevidovaný vstup návštěvníků) 

může být návštěvnost zjištěna pouze orientačně  

 

Omezení provozu KKFBZ v roce 2014 

* Všechny provozy knihovny Ústřední knihovny (mimo čítárnu) a obvodní knihovny byly 
uzavřeny v sanitární dny. 

* Obvodní knihovna Jižní Svahy byla uzavřena pro veřejnost tři týdny v květnu z důvodů 
rekonstrukce elektroinstalace a malování ve všech prostorách. 

* Dočasně uzavřena je pobočka knihovny v Jaroslavicích. 
* K omezení provozu došlo i v letních měsících, Ústřední knihovna byla otevřena do 18 hodin, 

sobotní službu zajišťovalo pracoviště ve 2. podlaží, otevřena byla i čítárna. 
 

Klasické informační služby 

V Ústřední knihovně jsou poskytovány knihovnické a informační služby: 
* absenční a prezenční výpůjční služby beletrie a naučné literatury, časopisů, hudebnin, 

nahraných zvukových záznamů (CD a magnetofonové kazety), 
* prezenční poslech všech zvukových dokumentů, včetně gramofonových desek, 
* možnost použití kláves se sluchátky, 
* poskytování služeb pro zrakově a jinak znevýhodněné skupiny s individuálním přístupem, 
* meziknihovní výpůjční a reprografické služby, 
* přístup na internet, 
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* poskytování faktografických, bibliografických a referenčních informací, 
* informační zdroje s regionální tematikou (knihy, periodika, kartotéka regionálních osobností), 
* prezenční studium periodik získaných jako povinný výtisk a dokumentů z příruční knihovny,  
* kulturní a vzdělávací programy pro veřejnost včetně exkurzí a výstav, 
* vzdělávací besedy pro školy, 
* reprografické služby z tištěných dokumentů a tisk z internetu, 
* přístup do elektronických databází Anopress, ASPI, ČSN online, EBSCOhost, Naxos Music Library. 
Obvodní knihovny poskytují knihovnické služby (prezenční a absenční výpůjčky beletrie, naučné 
literatury a periodik), bibliograficko-informační služby, vzdělávací besedy pro školy, reprografické 
služby a přístup na internet. 
Pobočky poskytují výpůjčky knih a periodik, pobočky Kostelec, Kudlov, Lhotka, Louky, Mokrá, 
Podlesí, Prštné, Příluky a Velíková také přístup na internet. 
 
Útvar služeb veřejnosti tvoří: 

− oddělení pro dospělé,  
− oddělení pro děti, 
− oddělení bibliografie a informačních služeb. 

Prostory Ústřední knihovny pro poskytování knihovnických a informačních služeb veřejnosti se 
nacházejí ve 2., 3. a 4. podlaží budovy 15, pro kulturní a vzdělávací činnost využívá knihovna 
také sál A (kinosál), sál B a sál C (počítačová učebna), které se nacházejí ve 2. podlaží.  

Struktura rozmístění služeb veřejnosti v Ústřední knihovně: 

2. podlaží čítárna novin 
informace o knihovně, akcích pro veřejnost a kurzech 
registrace nových čtenářů a prodlužování registrace 
samoobslužný automat na vracení knih 

3. podlaží knihy pro děti 
klubovna 
audio, video, hudebniny, dokumenty pro nevidomé a zdravotně znevýhodněné 
beletrie pro dospělé čtenáře 
registrace nových čtenářů a prodlužování registrace 
půjčování a vracení dokumentů 
vyzvednutí rezervací, meziknihovních výpůjček 
samoobslužný výpůjční automat 

4. podlaží naučná literatura pro dospělé čtenáře 
noviny, časopisy 
studovny (individuální a kolektivní) 
registrace nových čtenářů a prodlužování registrace 
půjčování a vracení dokumentů 
půjčování a vracení časopisů, povinný výtisk 
samoobslužný výdej objednávek ze skladu 
samoobslužný výpůjční automat 
Informační a referenční centrum 
regionální fondy, příruční studovna 
zodpovídání složitějších dotazů, rešerše 

2., 3., 4. podlaží knihovní katalog 
přístup k internetu, do databází, wifi 
kopírování, tisk 
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V budově 15 mají uživatelé k dispozici pro studium čtyři individuální studovny a jednu studovnu 
kolektivní s 12 místy pro studium a setkávání. Studovny si mohou uživatelé rezervovat předem 
na konkrétní datum a hodinu osobně nebo telefonickyhy. Pokud nejsou individuální studovny 
objednány, zůstávají otevřeny pro ty, kteří chtějí mít ke studiu klid a soukromí. V roce 2014 byla 
kolektivní studovna využita 33krát. 
Návštěvníkům byla i v roce 2014 nabídnuta možnost nákupu čtenářského průkazu s roční 
registrací (dárkového průkazu) pod názvem Darujte čtení na 365 dnů. Této možnosti využilo 
56 návštěvníků. 
 
Uživatelé Ústřední knihovny mají k dispozici: 

čtenářská a studijní místa 230 

z toho s výpočetní technikou (PC/terminál) 67 

katalogové kiosky ke stání 33 

přístup na internet 67 + wifi 

digitální multifunkční zařízení 5 

samoobslužný výpůjční automat 2 

samoobslužný automat na vracení knih 1 

individuální studovny 4 

kolektivní studovna 1 
knihovní fond ve volném výběru 330 000 dokumentů, 

z toho 900 titulů periodik 
Provozní doba Ústřední knihovny je 50 hodin za týden. 
 

Informační a elektronické služby 

Průběžně je aktualizována a vyvíjena webová prezentace KKFBZ www.kfbz.cz včetně návazných 
online služeb. Informuje o KKFBZ, její činnosti, knihovním fondu (online katalog), nových 
přírůstcích fondu, aktivitách pro veřejnost, službách pro knihovny atd. 

Prostřednictvím webu je poskytována informační služba Ptejte se knihovny, která zodpovídá 
bibliografické a faktografické dotazy. Od roku 2014 tuto službu zajišťuje oddělení bibliografie 
a informačních služeb, využilo ji 219 zájemců. 

Zájemci o informace mohou psát dotazy a podněty na e-mailovou adresu info@kfbz.cz, tuto 
službu má od roku 2014 na starosti oddělení bibliografie a informačních služeb. 

Zájemcům jsou e-mailem zasílány bezplatně aktuální informace o dění v knihovně (e-bulletin). 

Každý měsíc jsou na webu publikovány seznamy literárních novinek. 

Oddělení pro dospělé se podílelo na tvorbě novinek zvukových dokumentů a zvukových knih pro 
zdravotně znevýhodněné a seznamu knižních novinek pro webové stránky knihovny. 

Během roku 2014 došlo k vyčlenění dalšího hudebního žánru pro uživatele knihovny, byla 
vyčleněna tematická skupina Jazz (cca 400 CD). Pozornost byla věnována podrobnějšímu 
členění vlastivědy, průvodců a map v naučné literatuře pro lepší orientaci v knihovním fondu. 

Byla navržena retrospektiva uchovávání časopisů a prověřeny odebírané časopisy, pozornost 
byla věnována aktualizaci umístění časopisů ve volném výběru v čítárně ve 4. podlaží i jejich 
umístění (na cca 200 boxů časopisů byly umístěny gumičky), aby se zlepšil komfort uložení 
povinných výtisků časopisů. Ve volném výběru časopisů bylo vyměněno cca 25 titulů časopisů, 
které přestaly vycházet, za nové. 

Průběžně se převáděly multiplikáty naučné literatury i beletrie do skladu, prováděl se výběr 
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a příprava knih na vyřazení, průběžně se vkládaly a vyměňovaly RFID kódy do dokumentů 
(aktivovány byly některé kódy v příruční knihovně, v oddělení pro dospělé např. 2026 kódů, 
575 chybějících RFID kódů bylo doplněno do hudebnin). 

Od roku 2014 se vede podrobná měsíční evidence vyřízených požadavků na MVS (aktivních 
i pasivních), sledují se náklady na zasílání zásilek z knihoven a knihovnám.  

Během roku 2014 se statistika eviduje v elektronické podobě, v AKS bylo zprovozněno 
zapisování akcí pro knihovnickou statistiku a vykazování návštěvnosti pro indikátory projektu, 
ve spolupráci s útvarem odborných činností a úsekem IT byly dále vytvořeny statistiky pro 
sledování některých ukazatelů (čipové karty, indikátory projektu, návštěvnost, knihy s velkým 
počtem rezervací apod.), byla provedena revize čtenářských kategoríi. 

Během března a dubna proběhla anketa Jak se vám líbí knihovna a její služby? Anketa proběhla 
v papírové i elektronické podobě na pracovištích Ústřední knihovny i v obvodních knihovnách. 
V tištěné podobě bylo odevzdáno cca 150 dotazníků, celkem se ankety zúčastnilo 560 
respondentů.  

Oddělení pro dospělé, oddělení bibliografie a informačních služeb a pracovníci 14|15 Bi 
spolupracovali na provedení terénního průzkumu návštěvnosti čítárny a studovny ve 
2. a 4. podlaží v termínech 30. května, 8. srpna a 12. prosince. Prosincového šetření se 
zúčastnili i dobrovolníci ze Střední odborné školy Luhačovice. 

Koncem roku 2014 bylo zavedeno zálohování CD a DVD, které jsou přílohami knih, je snaha 
předejít ztrátě či poškození těchto dokumentů. 

Během roku 2014 byla pro uživatele knihovny prodloužena provozní doba automatu na vracení 
knih v Ústřední knihovně. Automat je v provozu i ve středu dopoledne, kdy je Ústřední knihovna 
zavřena, v ostatní dny (mimo sobotu, kdy je v provozu do 12 hodin) je jeho provoz od 7 do 20 hodin. 

Pro informační a rešeršní služby jsou používány jednak vlastní databáze, jednak online 
databáze. 

Využíváni jednotlivých online databází: 

Databáze přístupy 2013 přístupy 2014 

Anopress 198 156 

ASPI 237*) 450 

ČSN online 18 56 

EBSCOhost 212 185 

Naxos Music Library 442 341 

*) k dispozici byly pouze údaje za 8 měsíců, počet přístupů aproximován na 12 měsíců 
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Knihovnické a informační služby – srovnání let 2013 a 2014 

 rok 2013 rok 2014 

Registrovaní čtenáři 13 429 14 757 

z toho čtenáři do 15 let 2 428 2 654 

Návštěvníci celkem  268 727 314 163 

Výpůjčky celkem 1 284 674 1 256 976 

z toho: naučné literatury pro dospělé 364 433 379 779 

beletrie pro dospělé 636 147 627 118 

naučné literatury pro děti 30 132 24 973 

beletrie pro děti 100 663 102 970 

periodik 132 821 88 371 

zvukových a jiných dokumentů 17 794 32 115 

zvukových knih pro nevidomé 2 684 1 650 

MVS: vyřízené požadavky našich čtenářů  123 582 

vyřízené požadavky z jiných knihoven 1 174 1 717 

MMVS: vyřízené požadavky našich čtenářů 1 0 

Rezervace literatury 11 542 14 059 

Užívání internetu čtenáři celkem (uživatelé) 24 167 35 799 

z toho: Ústřední knihovna 20 304 33 137 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  2 519 1 510 

Obvodní knihovna Malenovice  372 381 

Obvodní knihovna Díly 622 321 

pobočky 350 450 

Přístupy na www.kfbz.cz (Google Analytics) 214 468 269 865 

Přístupy do online katalogu www.kfbz.cz/katalog (Google Analytics) 190 842 323 918 

Virtuální návštěvy (návštěvníci on-line služeb) 551 742 685 916 

Odeslané upomínky celkem  3 786 4 041 

z toho: 2. + 3. upomínka  3 425 3 649 

upomínací dopis + pokus o smír 361 392 

Kopírování a tisk (stránky) 13 083 26 682 

z toho: kopírování a tisk černobílý  20 470 

kopírování a tisk barevný  6 212 

Dotazy bibliografické, faktografické, referenční celkem 27 152 23 601 

z toho: ústní 25 338 22 512 

s tištěným výstupem 1 136 224 

s elektronickým výstupem  678 865 

Rešerše 10 22 

Počet studijních míst 311 315 

Počet počítačů pro veřejnost 116 117 

z toho s přístupem na internet 82 84 
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2. KNIHOVNÍ FOND 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2014 

 
krajská knihovna vč. výměnného fondu 

Knihovní fond celkem 484 751 522 362 
z toho: knihy 437 549 474 739 

z toho: beletrie pro dospělé 170 246 188 474 
naučná literatura pro dospělé 179 275 185 967 
beletrie pro děti 54 535 63 794 
naučná literatura pro děti 20 264 23 275 

svázaná periodika 13 229 13 229 
ostatní dokumenty 47 202 47 623 

z toho: hudebniny 5 742 5 742 
kartografické dokumenty 2 532 2 532 
grafiky 312 312 
normy 9 093 9 093 
gramofonové desky 4 015 4 015 
CD 8 966 9 377 
magnetofonové kazety 1 288 1 288 
zvukové knihy pro nevidomé (MK) 11 674 11 674 
zvukové knihy pro nevidomé (CD) 2 381 2 381 
videokazety 177 177 
DVD 198 198 
CD/DVD-ROM 824 834 

Akvizice 

Knihovní fond (včetně výměnného fondu) byl nakoupen z příspěvku zřizovatele (1 576 463 Kč) 
a z příspěvku statutárního města Zlína (850 000 Kč) v celkové částce 2 426 463 Kč (z toho 
2 071 733 Kč za knihy). 

Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji KKFBZ obdržela 641 svazků, z 
toho 519 knih a 122 svazků speciálních dokumentů. 

Z projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna obdržela KKFBZ zdarma 15 titulů (tj. 
26 svazků) knih českých autorů. 

Roční přírůstek knižního fondu činil 13 309 svazků, z toho 10 231 svazků pro krajskou 
knihovnu (v tom 962 svazků pro pobočky) a 3 078 svazků pro výměnný fond. Přírůstek 
svázaných periodik činil 1 400 svazků. 

Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů byl 764 knihovních jednotek, z toho 389 CD 
pro Ústřední knihovnu, 153 CD pro výměnný fond, 1 magnetofonová kazeta, 211 zvukových 
knih pro nevidomé a 10 DVD. 

Přírůstek CD-ROM byl 63 titulů. 

Do knihovny docházelo celkem 4 266 titulů periodik a 13 pro výměnný fond (z toho 4 175 titulů 
jako povinný výtisk). Celkový počet exemplářů titulů docházejících periodik byl včetně výměnného 
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fondu 4 706. 

Průměrná cena knihy byla 265 Kč, po slevách 185 Kč. Při akvizici byly využívány slevy od 
distributorů a v knihkupectvích, výprodejové slevy a další jednorázové slevy pro knihovny od 
nakladatelů a knihkupectví (Albatros Media, Alpress, Grada, Kniha Zlín, Kosmas, Krameriova, 
Levné knihy, Pemic, Rebo, Thovt, Triton,) a slevy poskytované na knižních veletrzích (Podzimní 
knižní veletrh Havlíčkův Brod, Regiontour Brno, Svět knihy Praha). 

Formou darů byl nově vybudován zvláštní fond Knihovna primátorů. Vznikl na základě dohody se 
SMZ a obsahuje zejména knižní dary a další publikace, které získali a věnovali knihovně zlínští 
primátoři. Akvizice a zpracování těchto publikací, v mnoha případech unikátních v rámci 
knihovních fondů v ČR, je zajímavým obohacením knihovního fondu KKFBZ. 

 

Vyřazování 

Při vyřazování dokumentů z knihovního fondu se KKFBZ řídí zákonem č. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou Ministerstva kultury ČR 
č. 88/2002 Sb. 

Celkem bylo vyřazeno 4 172 knihovních jednotek zničených, opotřebených, zastaralých či 
ztracených duplicitních dokumentů, z toho 38 knihovních jednotek z výměnného fondu. 

Přírůstek a úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2014 
(knihovní jednotky) 

krajská knihovna 
z toho 

výměnný fond 

Přírůstek knihovního fondu celkem 12 554 3 231 

z toho: knihy 10 231 3 078 

svázaná periodika 1 400 0 

ostatní dokumenty 923 153 

Úbytek celkem  4 134 38 

Počet titulů docházejících periodik 4 266 13 

z toho: povinný výtisk  4 175 0 
 

Evidence a ochrana knihovního fondu 

Veškerý nový knihovní fond KKFBZ je evidován a zpracováván v elektronickém katalogu, jehož 
online podoba je odkudkoli dostupná na adrese katalog.kfbz.cz.  

Knižní fond Ústřední knihovny je pro potřeby identifikace a ochrany opatřován RFID čipy, fond 
periodik a prezenční knižní fond elektromagnetickými ochrannými etiketami. Fond obvodních 
knihoven je chráněn elektromagneticky. Fondy Ústřední knihovny umístěné ve volných výběrech 
jsou opatřeny RFID čipy kompletně, do nových knih a knih objednaných ze skladu byly čipy 
vkládány průběžně. Skladový fond je dále při vyřizování objednávek dle potřeby označován 
rozlišovacími hřbetními štítky a opatřován razítkem. Všechny fondy jsou také označovány 
čárovými kódy. 

Průběžně probíhalo čištění a přebalování knižního fondu. 

Balení 25 125 svazků 

Opravy, převazby apod.  696 svazků 

Knižní vazba vybraných periodik 82 svazky 
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Depozitáře 

V nové Ústřední knihovně jsou sklady knihovního fondu umístěny v platformě mezi budovami 14 
a 15, depozitář vzácného fondu je pak v 1. podlaží budovy 15. 

Během roku probíhala ve všech skladech částečná reorganizace uložení fondů na základě 
potřeb a zkušeností získaných v počátku provozu v roce 2013. Zejména ve skladu periodik bylo 
efektivnějším uložením fondu a doplněním regálových polic dosaženo zvýšení celkové kapacity. 

Ve skladu výměnného fondu, který je vybaven regály z bývalých externích depozitářů, byla 
provedena jejich kontrola, revize, doplnění zpevňovacích prvků a kotvení. 

Za rok 2014 bylo vyřízeno 11 226 objednávek dokumentů ze skladů. 

 

 

 

            

Jubilejní čtenářka v oddělení pro dospělé čtenáře    Jubilejní čtenář v oddělení pro děti 
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3. SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE – REGIONÁLNÍ FUNKCE  

Krajská knihovna v roce 2014 koordinovala a zajišťovala výkon regionálních funkcí knihovnám 
ve Zlínském kraji. Regionální funkce knihoven jsou hrazeny z peněžních prostředků rozpočtu 
Zlínského kraje. Výkon regionálních funkcí krajská knihovna zajišťovala prostřednictvím útvaru 
regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje. Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského 
kraje (dále útvar RSK) spolupracuje s knihovnami v kraji na zajištění regionálních funkcí tak, 
aby síť veřejných knihoven byla funkční a kompatibilní v rámci celého kraje a bylo zajištěno 
dodržování a plnění standardů regionálních funkcí.  

V roce 2014 pověřila krajská knihovna výkonem regionálních funkcí ve Zlínském kraji opět 
knihovny: 

pro region Kroměříž – Knihovnu Kroměřížska (KK), 

pro region Uherské Hradiště – Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana (KBBB), 

pro region Vsetín – Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín (MVK), 

pro region Zlín zajišťuje regionální funkce Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. 

Na základě žádosti KKFBZ, u Krajského úřadu Zlínského kraje o finanční zajištění výkonu 
regionálních funkcí, byla pro krajskou knihovnu a tři pověřené knihovny pro rok 2014 v rozpočtu 
Zlínského kraje schválena částka 9 595 tis. Kč na zajištění výkonu regionálních služeb ve 
Zlínském kraji. Finanční částka byla rozdělena následovně: 

 

Příjemce Částka (v Kč) 

KKFBZ  2 795 000 

KK Kroměříž 2 225 000 

KBBB Uherské Hradiště 2 325 000 

MVK Vsetín 2 250 000 

Zlínský kraj celkem 9 595 000 
 

Ve finanční částce KKFBZ je započítána i částka pro zajištění krajské úrovně výkonu 
regionálních funkcí pro knihovníky Zlínského kraje. 

Útvar RSK zpracoval v lednu 2014 vyúčtování finančních nákladů na regionální funkce za rok 
2013 a v 1. čtvrtletí vypracoval Zprávu o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském 
kraji v roce 2013, která byla vystavena na webu KKFBZ. 

Útvar RSK spolupracoval na vytvoření metodického pokynu Zásady účtování a evidence 
regionálních funkcí v roce 2014.  

KKFBZ byla pověřena sběrem statistických dat o činnosti knihoven ve Zlínském kraji. Útvar RSK 
zpracoval v měsíci únoru a březnu statistické výkazy veřejných knihoven kraje za rok 2013 
a vypracoval sumáře za knihovny Zlínského kraje. Získaná statistická data byla podkladem pro 
zpracování publikace Knihovny Zlínského kraje. Činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 
2013, která byla distribuována všem veřejným knihovnám Zlínského kraje a jejich zřizovatelům. 

Útvar Regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje  

Služby poradenské a konzultační  

V roce 2014 provedly pracovnice útvaru RSK 90 metodických návštěv a 118 konzultací. Z toho 
proběhlo 39 jednání se zástupci obcí. 
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Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 

* Programy seminářů uvedeny v části 4. Odborná a vzdělávací činnost. 
* Čtyři porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených knihoven ve Zlínském kraji (20. 3., 

11. 6., 26. 9. a 12. 12.), porada metodiček krajské a pověřených knihoven (2. 12.)  
* Pracovnice útvaru RSK se organizačně i lektorsky podílely na dalším běhu kurzu Knihovnické 

minimum, které proběhlo v sobotních termínech. 
* Vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií a odborné knihovnické problematiky 

zajišťoval úsek vzdělávání. 

Analytická, kontrolní a další činnost útvaru 

Byla dokončena Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 
2014–2017, kterou zpracovala KKFBZ ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje. Krajská 
koncepce navázala na celostátní Koncepci rozvoje knihoven České republiky 2011–2015. 
Hlavním cílem koncepce je prostřednictvím zkvalitňování výkonu regionálních funkcí knihovnám 
ve Zlínském kraji dlouhodobě zvyšovat podíl lidí, kteří knihovny využívají, a tím podpořit proces 
celoživotního vzdělávání a osobního rozvoje obyvatel kraje. Rada Zlínského kraje vzala dne 
5. 5. 2014 tuto koncepci na vědomí. Materiál byl vystaven na webových stránkách knihovny 
a propagován na seminářích pro knihovníky kraje. 

Útvar RSK inicioval druhý ročník krajského ocenění knihoven a knihovníků, podílel se na 
propagaci a výběru nominovaných knihoven a pracovníků knihoven. Soutěž se konala pod 
záštitou Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu. 
Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění mohli nominovat zástupci zřizovatelů 
a provozovatelů knihoven a také odborná veřejnost. Sešlo se celkem osmnáct nominací. 
Vyhodnocení nejlepších knihoven proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly knihovny 
hodnoceny podle kvantitativních ukazatelů (statistické výsledky, plnění standardů VKIS) 
a nejlepší knihovny postoupily do druhého kola. Vybrané knihovny byly navštíveny odbornou 
komisí, která hodnotila jejich vzhled, péči o knihovní fond a posuzovala jejich mimořádné 
aktivity. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 16. 10. 2014 v sídle kraje za účasti 
přestavitelů obcí, Zlínského kraje, knihoven a zástupců kulturní sféry. Ocenění obdržely Městská 
knihovna v Hulíně, Místní knihovna v Modré, Obecní knihovna Horní Lideč a Městská knihovna 
Slušovice. 

Útvar RSK vyhodnotil plnění standardů knihovnických a informačních služeb a podrobnou 
Analýzu standardu VKIS za rok 2013 zveřejnil na webu KKFBZ.  

V květnu proběhlo ve Zlínském kraji krajské kolo soutěže Vesnice roku organizované Svazem 
měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova a SKIP. Jedním z kritérií soutěže je hodnocení 
činnosti knihoven. Diplom pro knihovnu roku 2014 Zlínského kraje získala Obecní 
knihovna Bohuslavice nad Vláří. V krajské komisi byla jako zástupce KKFBZ vedoucí útvaru RSK.  

V termínech 21. 10., 4. 11. a 25. 11. byly provedeny kontroly výkonu a vykazování regionálních 
funkcí ve všech třech pověřených knihovnách a v těchto vybraných obsluhovaných knihovnách 
obcí: Drslavice, Jablůnka, Morkovice, Nezdenice, Oznice, Pačlavice, Počenice, Prasklice, Růžďka, 
Vlčnov a Záhorovice. 

Útvar RSK pomáhal při organizaci akcí SKIP (semináře, kolegia).  

Útvar RSK se podílel na činnosti a přípravě akcí Klubu dětských knihoven Zlínského kraje. 
Vedoucí útvaru se ve spolupráci s Klubem dětských knihoven Zlínského kraje podílela na 
přípravě a realizaci společného projektu SKIP Velká Morava Poznáváme současné české autory 
dětských knih (v rámci projektu navštívila a představila své knížky spisovatelka Alena Ježková 
ve čtyřech knihovnách Zlínského kraje). 

16 

http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/p02_koncepcerf2013_def.verze_20140418.pdf
http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/p02_koncepcerf2013_def.verze_20140418.pdf


Útvar RSK organizoval distribuci knih a evidenci projektu MK ČR Česká knihovna. 

 

Oddělení metodiky 

Výkon regionálních funkcí zajišťovala krajská knihovna pro 119 knihoven okresu Zlín 
prostřednictvím oddělení metodiky útvaru RSK. KKFBZ zajistila výkon regionálních funkcí také 
spoluprací s provozovateli profesionálních knihoven. Na smluvním základě profesionální 
knihovny poskytovaly odbornou pomoc neprofesionálním knihovnám. Rozsah těchto služeb je 
každoročně upřesněn v objednávce knihovnických služeb. Jedná se zejména o tyto služby: 
poradenská a konzultační činnost, plány a rozbory činnosti, statistika knihovnických činností, 
porady pro dobrovolné knihovníky, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, zpracování 
knihovních fondů pořízených z prostředků obcí. 

 

Poradenská a konzultační činnost  

Na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb byly v lednu uzavřeny 
objednávky regionálních knihovnických služeb mezi provozovateli všech deseti profesionálních 
knihoven okresu Zlín a KKFBZ.  

Metodické oddělení uskutečnilo 55 metodických návštěv a 87 konzultací (ve 21 případech byli 
přítomni zástupci obcí). Metodické návštěvy a konzultace byly zaměřeny na organizační 
záležitosti týkající se evidence a zpracování knihovních fondů zakoupených z finančních 
prostředků provozovatelů knihoven, aktualizaci knihovních fondů, práci s výměnným fondem, 
žádosti starostů o pomoc při svozu/rozvozu výměnných souborů, vykazování výkonu 
regionálních funkcí, revize a aktualizace knihovních fondů, vytvoření elektronické adresy 
knihovny, webu pro malé knihovny a pomoc při zpracování žádostí a realizaci projektů 
z dotačního programu MK ČR VISK 3. 

 

Statistika knihovnických činností 

V lednu a únoru 2014 byla provedena sumarizace statistických výkazů za rok 2013 knihoven okresu 
Zlín pro NIPOS, tj. 88 statistických výkazů o činnosti knihoven a tři sumáře KULT (MK) V 12 – 01. 

 

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 

Uskutečnily se čtyři porady pro profesionální knihovníky okresu Zlín (12. 3., 18. 6., 24. 9., 
3. 12.). Červnová porada proběhla v Městské knihovně v Brumově-Bylnici.  

Pracovnice oddělení metodiky připravily a organizovaly 9. setkání starostů obcí a knihovníků 
okresu Zlín (26. 3.). 

12. listopadu byl uspořádán Seminář pro knihovníky okresu Zlín (podrobněji v části 4. Odborná 
a vzdělávací činnost).  

Pro knihovníky okresu byla v září uspořádána Studijní cesta po knihovnách okresu Zlín. V rámci 
cesty byly navštíveny neprofesionální knihovny v obcích Pozlovice, Rudimov, Veselá, Vlachova 
Lhota, Vysoké Pole a městské knihovny ve Slavičíně a ve Slušovicích.  
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Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce 

(akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu, tvorba souborů, jejich oběh – 
rozvoz/svoz – do knihoven okresu Zlín): 

únor  Bylo připraveno a rozvezeno 5 výměnných souborů pro profesionální 
knihovny Brumov, Slušovice, Štítná, Valašské Klobouky a Vizovice. 
Výměnný soubor obsahuje 175 knih a je zapůjčen na dobu jednoho roku. 

březen Staré jarní výměnné soubory byly od podzimu 2013 do jara 2014 postupně 
sváženy a ukládány do skladu.  
Probíhal rozvoz nových jarních výměnných souborů pro 79 obecních 
knihoven obsahujících 65 knih. 

květen, červen V květnu začala příprava a tvorba 79 letních výměnných souborů pro 
obecní knihovny, které obsahují 60 knih. V prvním pololetí bylo nakoupeno 
celkem 1 268 knih (z toho 501 beletrie, 232 naučné literatury pro 
dospělé, 364 beletrie pro děti, 131 naučné literatury pro děti 
a 40 audioknih). 

červenec, srpen Byl seřazen a aktualizován výměnný fond, který je uložen ve skladu 
v krajské knihovně. Je v plánu využít těchto knih ke tvorbě speciálních 
výměnných fondů. Zatím však plán nebyl realizován z důvodu 
nezrevidovaných regálů.  

září Proběhla cirkulace 14 výměnných souborů pro pobočky městských 
knihoven, které obsahují 100 knih. 

říjen, listopad Proběhla cirkulace 79 podzimních výměnných souborů, které obsahují 
140 knižních jednotek. Tento soubor obsahuje i audioknihy. 

 

Přírůstek výměnného fondu za rok 2014 činí 3 078 knižních jednotek, tematicky: 1 460 beletrie 
pro dospělé, 555 naučné literatury pro dospělé, 845 beletrie pro děti a 218 naučné literatury 
pro děti. Dále bylo zakoupeno 153 audioknih. Přírůstek výměnného fondu byl nakoupen 
v částce 567 237 Kč (rabat činil 284 803 Kč, což tvoří 33 %). 

 

Výměnný fond pro knihovny okresu Zlín 2013 2014 

Výměnný fond pro knihovny okresu Zlín k 31. 12.  34 418 37 611 

Přírůstek výměnného fondu  3 204 3 231 

Úbytek výměnného fondu  10 38 

Počet knihovních jednotek celkem zařazených do výměnných souborů 20 483 23 210 

Celkový počet vytvořených výměnných souborů (VS)  256 256 
Počet svazků v jednom VS  obce VS (nový jarní) 79x 47 65 

obce VS (letní), 79x 55 60 

obce VS (podzimní), 79x 130 140 

pobočky městských knihoven, 14x 95 100 

městské knihovny, 5x 165 175 
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Ve spolupráci s profesionálními knihovnami se pracovnice oddělení metodiky zajímaly o umístění 
knihoven, o stavění knihovního fondu, o zavádění výpočetní techniky do knihoven, o vytváření 
studijních míst v prostorách knihoven, podporovaly oblast vzdělávání, propagovaly kurzy 
počítačové gramotnosti a prováděly kontrolu výkonu regionálních služeb. 

Pobočky 

Oddělení metodiky věnovalo péči a odbornou pomoc 11 pobočkám KKFBZ. Knihovníci poboček 
spolupracovali s oddělením metodiky na řešení organizačních problémů poboček, při řešení 
knihovnických a organizačních záležitostí. 

Byla zpracována statistika poboček za rok 2014. 

Pracovnice oddělení zorganizovaly v pobočce Podlesí Večer s Andersenem aneb Cesta do 
vesmíru. Akce se zúčastnilo 25 dětí.  

V březnu byly v pobočce Podlesí vyměněny regály v oddělení pro dospělé.  

31. 3. bylo pro pracovníky poboček uspořádáno školení, na kterém se probíraly statistické 
výkazy a jejich vyplňování, práce s katalogem apod.  

V květnu proběhla schůzka s náměstkem primátora Zlína Mgr. M. Kašným ohledně poboček 
Jaroslavice, Mokrá a Štípa.  

Během roku proběhlo vyřazování knihovního fondu v pobočkách Podlesí, Štípa, Mokrá. Převážná 
část vyřazených knih byla přelokována do hlavního skladu.  

30. září byla slavnostně otevřena rekonstruovaná pobočka Mokrá. Rekonstrukce objektu 
a vybavení pobočky bylo hrazeno z rozpočtu SMZ. Provoz pro veřejnost byl zahájen 7. října. 

Na konci roku SMZ začalo řešit projektovou přípravu víceúčelového objektu ve Štípě, kde by 
měla sídlit i pobočka knihovny.  

 

 

 

          

Otevření opravené pobočky Mokrá (30. září)  
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4. ODBORNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

Vlastní odborné aktivity a specializace KKFBZ 

Přestěhování do nové budovy Ústřední knihovny v roce 2013 s sebou přineslo radikální změny 
v provozu, IT infrastruktuře a šíři poskytovaných služeb. Rok 2014 byl ve znamení dokončování 
těchto změn, nastavování procesů a jejich ověřování praxí. Z technologického hlediska šlo 
zejména o tyto oblasti: 

− konfigurace IT infrastruktury, nastavování uživatelských rolí, oprávnění a funkcionality 
(ve spolupráci s IT oddělením 14|15 Bi),  

− spolupráce na výběru a spuštění společného intranetu a helpdesku 14|15 Bi, 
− spuštění nového webu knihovny v redakčním sytému Drupal (1. 6.), 
− zahájení provozu mediatéky – systému pro ukládání a zpřístupnění vybraných zvukových 

nahrávek z fondu knihovny na tabletech (3. podlaží) a rutinní zařazení importu nahrávek 
do mediatéky do linky zpracování zvukových dokumentů, 

− diagnostika a ladění komunikace samoobslužných automatů pro vracení a výpůjčky 
knihovního fondu, 

− úpravy a vývoj automatizovaného knihovního systému Verbis / Portaro, 
− zakoupení a testování jeho nových modulů potřebných pro budoucí zapojení do 

Centrálního portálu knihoven ČR (moduly MojeID a NCIP) a modulu pro půjčování e-knih 
(od eReading.cz). 

Další kroky se odehrály v oblasti zlepšení stavění knihovního fondu, zpřesnění orientace v něm 
i obecně navigace v budově Ústřední knihovny. 

Ochranné reformátování a zpřístupnění digitálního obsahu 

V průběhu roku byl proveden přechod na nejnovější verzi systému pro digitální knihovnu 
(Kramerius 5) a byla v něm publikována většina výsledků krajského projektu Digitalizace 
a ukládání (213 707 stran periodik a 92 160 stran monografií). 

Knihovna je zapojena do pracovní skupiny navazujícího projektu Zpřístupnění digitálního obsahu 
(ZDO), jehož cílem je vyvinout a v rámci krajské IT infrastruktury implementovat portál pro 
zpřístupnění digitalizovaných kulturních objektů široké veřejnosti. V roce 2014 probíhala jednak 
náročná příprava zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, jednak výběr dodavatele 
a implementační analýza projektu. 

Tvorba databází, přispívání do celostátních databází a Souborného katalogu ČR, bibliografická činnost 

Databáze knihovního fondu KKFBZ obsahuje 268 580 titulů (z toho 181 267 titulů knih). 

KKFBZ spolupracuje na projektu Národní knihovny ČR (dále NK ČR) Kooperativní tvorba 
a využívání souborů národních autorit zasíláním záznamů do centrální báze. Do souboru autorit 
bylo zasláno 29 záznamů autorit. 

Do Souborného katalogu ČR bylo zasláno 60 127 záznamů monografií, kartografických 
dokumentů a hudebnin a 1 302 záznamů periodik. V závěru roku byly dávkové exporty záznamů 
nahrazeny sklízením záznamů prostřednictvím OAI-PMH provideru (nejprve s týdenním, aktuálně 
s denním intervalem). 

Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo zpracováno 1 912 záznamů. V rámci projektu 
Kooperační systém článkové bibliografie bylo z toho odesláno 597 záznamů do souborné 
databáze NK ČR ANL (Články v českých novinách, časopisech a sbornících). Dalších 
600 záznamů článků bylo vytvořeno a odesláno v rámci projektu VISK 9 Doplňování vybraných 
záznamů článků do báze ANL. 

V rámci akce Svět bez hranic (23. 10.) byly zpracovány tři výběrové bibliografie dokumentů 
ve fondu KKFBZ o Mongolsku, Vietnamu a Rusku. 
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Průběžně probíhají opravy a redakce v katalogu knihovního fondu: redakce rejstříků věcných 
i jmenných autorit a jejich harmonizace se systémem autorit NK ČR, přesun nepravých klíčových 
slov do souborů specifických věcných autorit a harmonizace klíčových slov s autoritami typu 
věcné téma, doplňování obohacujících údajů do záznamů (propojování na zvukové dokumenty, 
odkazy na elektronické verze, literární ceny, dedikace a podpisy autorů), zpětně jsou 
aktualizovány katalogizační záznamy a status publikací náležejících do historického a vzácného 
fondu, průběžně jsou monograficky zpracovávána vybraná čísla periodik. 

Probíhá skenování obálek povinných výtisků a regionálních neperiodických publikací, zasílání 
naskenovaných obálek do národní báze Obalkyknih.cz a s tím spojené žádosti o přidělování čísel 
ČNB. 

Probíhá průběžné ukládání regionálních online publikovaných periodik. 

Průběžně je doplňována databáze regionálních osobností. 

Odborné konference, semináře 

počet seminářů samostatně pořádaných KKFBZ  3 

počet účastníků celkem 159 

příspěvky na vlastních seminářích 5 

vystoupení na akcích jiných subjektů 7 
 

Seminář 9. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (26. 3., 68 účastníků, z toho 
23 zástupců obcí). Na programu semináře byly příspěvky: Knihovny v roce 2013 v číslech 
(Ing. J. Tomancová, KKFBZ), Role obecních knihoven v souvislosti s novou koncepcí 
(PhDr. V. Richter, NK ČR), Regionální knihovnické služby v regionu Brumov-Bylnice (S. Bravená, 
Městská knihovna Brumov-Bylnice), Vesnice roku 2013 – Vysoké Pole a jeho knihovna 
(B. Barcuchová, obec Vysoké Pole).  

Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje (10. 4., Kroměříž, 41 účastníků). 
Na semináři zazněly příspěvky: České děti jako čtenáři v roce 2013 (PhDr. V. Richter, NK ČR), 
Knihovny Zlínského kraje v roce 2013 (Ing. J. Tomancová, KKFBZ), Informační služby 
budoucnosti a role knihoven (Doc. PhDr. R. Papík, Ph.D., ÚISK, Univerzita Karlova v Praze)  

Seminář pro knihovníky okresu Zlín (12. 11., 50 účastníků). Program semináře byl zaměřen 
na dětské čtenáře, na programu byly příspěvky: Co mohou obecní knihovny nabídnout dětem 
(Mgr. M. Navrátilová, BiblioEduca), A co děti, mají si kde číst? (fotografie z dětských oddělení 
knihoven, PhDr. Z. Svobodová, KKFBZ), Zlínská knihovnička aneb Kocour Miloš dětem 
(Bc. J. Hoferková, KKFBZ) a Zlínská literární tržnice (Bc. P. Částková, KKFBZ). Na semináři dále 
vystoupily kolegyně z luhačovické městské knihovny s ukázkou besedy. Účastníci se také 
podělili o zkušenosti s akcemi Noc s Andersenem a Den pro dětskou knihu.  

Přehled vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích je v příloze 7. 

Spolupráce 

KKFBZ spolupracuje s odbornými pracovníky NK ČR a krajských knihoven v rámci přípravy 
a řešení několika projektů (Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit, 
Kooperační systém článkové bibliografie, Benchmarking knihoven, Centrální portál knihoven ČR 
aj.) a pracovních skupin, které jsou ustaveny při NK ČR, MK ČR a v rámci Sdružení knihoven ČR. 

KKFBZ spolupracuje s ostatními krajskými knihovnami v rámci Sdružení knihoven ČR (SDRUK). 
Pravidelně se konají porady ředitelů krajských knihoven, na kterých se řeší aktuální otázky 
řízení, organizace a činnosti krajských knihoven. V odborných sekcích SDRUK, které se 
specializují na jednotlivé okruhy činnosti krajských knihoven, jsou členy pracovníci KKFBZ, kteří 
se tak aktivně podílejí na řešení společných projektů apod.  
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V rámci Klubu dětských knihoven Zlínského kraje spolupracuje KKFBZ s Knihovnou Bedřicha 
Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště, Knihovnou Kroměřížska a Masarykovou veřejnou 
knihovnou Vsetín na programech pro děti a na vzdělávání knihovníků dětských knihoven. KKFBZ 
spravuje webové stránky Klubu dětských knihoven Zlínského kraje (www.kfbz.cz/klub-detskych-
knihoven-zlinskeho-kraje). 

V rámci Klubka dětských knihoven SKIP spolupracuje KKFBZ od roku 2000 na dlouhodobém 
projektu Kde končí svět, který podporuje aktivity dětí formou literárních, výtvarných 
a dramatických soutěží. KKFBZ se v roce 2014 do projektu zapojila literární soutěží na téma 
Nejmoudřejší je číslo. 

KKFBZ se průběžně podílí na tvorbě a doplňování bibliografie baťovské literatury a webu 
Tomáše Bati http://tomasbata.com a je také zapojena do projektu Knihovny Zlín – souborný 
katalog zlínských knihoven http://knihovnyzlin.cz/ (oba projekty řídí Knihovna Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně). 

KKFBZ zahájila v rámci projektu Historický atlas měst České republiky spolupráci s Akademií 
věd ČR na přípravě publikace o Zlíně, a to formou spolupráce při přípravě bibliografie města Zlína. 

KKFBZ spolupracuje na budování webu Zlínská literární tržnice (http://zlinska-literarni-trznice.cz/). 

KKFBZ spolupracovala s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně (dále MJVM), Krajskou galerií 
výtvarného umění ve Zlíně (dále KGVU) a 14|15 Bi na přípravě společných akcí realizovaných ve 
14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (např. Den kraje, zahájení Festivalu muzejních a galerijních nocí, Noc 
vědců atd.). 

KKFBZ úzce spolupracuje s MJVM, KGVU a 14|15 Bi při postupné realizaci provozního modelu 
14|15 BAŤOVA INSTITUTU. 

KKFBZ vydává ve spolupráci s MJVM, Muzeem regionu Valašsko, Slováckým muzeem Uherské 
Hradiště a Muzeem Kroměřížska časopis ZVUK Zlínského kraje. 

KKFBZ spolupracovala s Rakouským kulturní fórem v Praze na přípravě besedy v rámci 
Literárního jara Zlín 2014 (Dobří emigranti se vracejí: Michael Stavarič, Stanislav Struhar, 
20. 5.).  

Ve spolupráci s Gymnáziem Zlín-Lesní čtvrť se v knihovně konal celodenní program mezinárodní 
studentské konference The Book (24. 6.). 

Při vzdělávání knihovníků ZK spolupracuje KKFBZ s dalšími institucemi a externími odborníky. 

Členství v odborných orgánech a pracovních skupinách 

KKFBZ je kolektivním členem profesních organizací Sdružení knihoven České republiky (SDRUK), 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), České národní skupiny International 
Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML). 

Individuální členství v odborných orgánech a pracovních skupinách 

* Ing. M. Bartíková – pracovní skupina pro analytické zpracování při NK ČR, 
* Mgr. Světlana Divilková – redakční rada Magazínu Zlín, 
* Mgr. E. Filípková – Sekce pro bibliografii SDRUK ČR, 
* PhDr. Z. Friedlová – Ústřední knihovnická rada (poradní orgán ministra kultury ČR), Rada 

SDRUK, Rada 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, Rada projektu Centrální portál českých knihoven, 
Kulturní komise Rady Zlínského kraje, redakční rada časopisu ZVUK Zlínského kraje,  

* Ing. J. Kaňka – Sekce pro informační technologie SDRUK ČR, pracovní skupina pro ochranné 
reformátování NK ČR, pracovní skupina pro Centrální portál českých knihoven, komise MK ČR 
pro dotační program VISK 8 a VISK 9, pracovní skupina pro analytickou bibliografii při Sekci 
bibliografie SDRUK ČR, pracovní skupina pro digitalizaci (odborná) MK ČR, hodnotící komise 
soutěže Biblioweb, 
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* Mgr. L. Linková – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR, 
* Ing. J. Marek – Sekce pro informační technologie SDRUK ČR,  
* Bc. L. Mítová – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR,  
* I. Štanclová – Sekce informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách SDRUK ČR, 
* Ing. J. Tomancová – Sekce pro regionální funkce SDRUK ČR, Sekce veřejných knihoven SKIP, 

Regionální výbor SKIP Brno (09), krajská komise pro soutěž Vesnice roku, komise MK ČR pro 
dotační program VISK 2, 

* Mgr. J. Trnčáková – Sekce SDRUK pro služby, Česká společnost pro trénování paměti 
a mozkový jogging, 

* Mgr. H. Vašková – pracovní skupina pro věcné zpracování při NK ČR, pracovní skupina pro 
jmenné zpracování při NK ČR, pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR, 

* Mgr. Z. Vrtalová – Sekce vzdělávání SKIP. 
 

 

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje 

Vzdělávání pro knihovníky  počet akcí počet účastníků 

kurzy počítačové gramotnosti a ICT 8 171 

odborné vzdělávání včetně seminářů 17 673 

odborné vzdělávání (interní) pro KKFBZ 8 151 

interní kurzy (angličtina) pro KKFBZ 1 10 

Celkem 34 1 005 
 

Účast na vzdělávacích akcích mimo prostory KKFBZ počet akcí počet účastníků 

odborné vzdělávání (externí) pro KKFBZ 25 31 
 

 

Kurzy realizované v rámci projektu VISK2 

Č. Typ kurzu 
Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

Počet 
absolventů 

1. E-knihy, e-čtečky a práce s nimi 5 18 17 

2. Google a další on-line nástroje pro knihovníky 5 26 25 

3. Tvorba, zpracování a vyhodnocování dotazníků 
v knihovnách 

5 25 23 

4. Bezpečný internet 5 19 17 

5. Tvorba propagačních materiálů 10 23 16 

6. 
Volně přístupné elektronické zdroje a rešeršní 
strategie 10 15 10 

7. Práce s digitální fotografií 15 29 25 

8. Sociální sítě 5 16 11 

Celkem 60 171 144 
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Ostatní akce pro knihovníky Zlínského kraje a celostátní akce 

Datum Název Lektor 
Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

22. 1.  Současná španělsky 
psaná literatura 

PhDr. Anežka Charvátová 3 46 

25. 2., 
26. 2. 

Aktuální trendy 
v současné literatuře 
pro děti a mládež 

PhDr. V. Richter (NK ČR,) 
Mgr. M. Hrdličková (Masarykova 
univerzita v Brně), Mgr. P. Lišovská 
(Univerzita Palackého v Olomouci) 

8 59 

5. 4., 
2. 4., 
15. 4., 
26. 4. 

Knihovnické minimum J. Hoferková, R. Rajnošková, 
I. Štanclová, PhDr. Z. Svobodová, 
Ing. J. Tomancová, Mgr. Z. Vrtalová 
(KKFBZ), J. Dorňáková (MěK 
Valašské Klobouky), S. Ondrášová 
(knihovna Boženy Benešové, 
Napajedla), Mgr. M. Stavjaník 
(Unie Kompas, Zlín) 

24 15 

10. 6.  24. akviziční seminář Ing. Aleš Brožek (SVK v Ústí nad 
Labem), Mgr. H. Vašková (KKFBZ), 
PhDr. L. Machačová (VK v Olomouci), 
Mgr. Z. Dohnálková, Mgr. J. Vartecká, 
Mgr. P. Křivánek (Knihovna 
univerzitního kampusu MU), 
L. Hrozková, Dis., Bc. V. Perlová 
(ÚK Mendelovy univerzity v Brně), 
Mgr. L.Pavlicová (KBBB v UH), 
PhDr. F. Vojtášek (Albertina icome 
Praha), Bc. L. Gilánik (MF a.s., 
divize Knihy) 

3 61 

17. 6.  Novinky v katalogizaci Mgr. H. Vašková (KKFBZ) 3 17 
16. 9.  Komunikační styly 

v knihovnické praxi 
PhDr. J. Dosedlová, PhD., 
Mgr. J. Zemanová, Mgr. J. Poláková 

6 41 

17. 9.  Arabská literatura Mgr. M. Hainová 3 42 
5. 11.  Nejnovější britská 

literatura 
Mgr. M. Čaňková 4 51 

13. 11.  MARC 21 – základní 
přehled 

Mgr. H. Vašková (KKFBZ) 5 16 

18. 11.  Týmová spolupráce 
v prostředí knihoven 

PhDr. J. Dosedlová, PhD. 6 13 

26. 11.  Aktuální trendy 
v oblasti školních 
knihoven 

Bc. R. Ráblová 4 20 

3. 12.  Psychohygiena pro 
knihovníky 

Mgr. et Mgr. Z. Netočná 5 13 

Celkem 74 394 
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5. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH, PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTACE A DARY 

Pracovníci knihovny se podíleli na zpracovávání podkladů pro monitorovací zprávu pro zajištění 
udržitelnosti projektu Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa (indikátory 
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst a Počet uživatelů 
majících prospěch z podpořených kulturních a volnočasových zařízení). 

Pracovníci KKFBZ spolupracovali na řešení projektu Zlínského kraje Zpřístupnění digitálního 
obsahu (ZDO). 

Dotace jiných subjektů 

Donátor / Program Název projektu Odpovědný řešitel Dotace 
Kulturní fond města Zlína Literární jaro Zlín 2014 Mgr. P. Gajdošíková 15 000 Kč 

Kulturní fond města Zlína Zlín čte a studuje (nákup 
knihovního fondu pro 
zajištění městské funkce 
KKFBZ) 

Mgr. H. Vašková 
 

850 000 Kč 

MK ČR/VISK 2  
Mimoškolní vzdělávání 
knihovníků 

Vzdělávání knihovníků 
Zlínského kraje pro práci 
s informačními 
technologiemi 

Mgr. Z. Vrtalová 22 000 Kč 

MK ČR/VISK 9 
Rozvoj Souborného 
katalogu CASLIN 
a souboru národních 
autorit 

Doplňování vybraných 
záznamů článků do báze ANL 

Ing. J. Kaňka 23 000 Kč 

 

Přístup do databází Anopress (mediální a vědomostní databáze) a ASPI (právní informační 
systém) byl v rámci konsorcia knihoven částečně dotován z programu MK ČR VISK 8/A – 
Informační zdroje. 

Knihovna obdržela darem a zařadila do svého knihovního fondu 1 556 dokumentů, především 
knih od nakladatelů, vydavatelů, statutárního města Zlína, dalších měst a obcí, fyzických osob 
a dalších subjektů.  

 

 

     

Španělská literatura, seminář (22. ledna)             Komunikační styly (16. září) 
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Příprava projektů a koncepcí 

 

Žádosti o dotace pro rok 2015: 

Program Název projektu Odpovědný řešitel Požadavek 
Kulturní fond města Zlína Literární jaro Zlín 2015 Mgr. S. Divilková 25 000 Kč 

Kulturní fond města Zlína Zlín čte a studuje (nákup 
knihovního fondu pro 
zajištění městské funkce 
KKFBZ) 

Mgr. H. Vašková 
 

900 000 Kč 

MK ČR/Literární akce Literární jaro Zlín 2015 Mgr. S. Divilková 40 000 Kč 
MK ČR/Knihovna 
21. století 

Nákup zvukových knih Bc. D. Marušáková 20 000 Kč 

MK ČR/Knihovna 
21. století (v rámci 
společného projektu SKIP) 

Rétorika aneb kultura 
mluveného projevu 
 

Mgr. Z. Vrtalová 16 000 Kč 

MK ČR/VISK 2 
Mimoškolní vzdělávání 
knihovníků 

Vzdělávání knihovníků 
Zlínského kraje pro práci 
s informačními 
technologiemi 

Mgr. Z. Vrtalová 26 000 Kč 

MK ČR/VISK 3  
Informační centra 
veřejných knihoven – 
ICEKNI 

Rozšíření knihovních služeb 
pro zrakově znevýhodněné 
uživatele 

Ing. J. Kaňka 52 000 Kč 

MK ČR/VISK 9 Rozvoj 
Souborného katalogu 
CASLIN a souboru 
národních autorit 

Doplňování vybraných 
záznamů článků do báze 
ANL 

Ing. J. Kaňka 23 000 Kč 
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6. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST  

Vzdělávací pořady pro žáky a studenty, zaměřené na seznámení s prostředím 
a službami knihovny a na rozvoj čtenářství, zahrnují exkurze knihovny, tematické besedy a lekce 
práce s informacemi. 

KKFBZ zajišťuje mimoškolní odborné vzdělávání knihovníků Zlínského kraje. 

 

Vzdělávání pro školy Počet pořadů 

mateřská škola 86 

základní škola 277 

speciální škola 31 

střední škola 3 

ostatní 10 

Celkem 407 
 

Podrobný přehled programů pro školy je uveden v příloze 5. 

Programy pro děti s volným přístupem veřejnosti 

* Večer s Andersenem aneb Cesta do vesmíru (zábavný program pro děti od 6 do 10 let 
v pobočce Podlesí, 4. 4.). 

* Divadelní představení: 
− Pohádkové radování, zpívání a tancování (pořad pro nejmenší děti a jejich rodiče, který 

připravili studenti Střední školy pedagogické a sociální Zlín, s. r. o., 14. 4.),  
− Příběhy včelích medvídků aneb Jak dostat do školy Pučmelouda (pásmo čtyř pohádkových 

příběhů o Čmeldovi a Brumdovi, Divadla Povidlo, 29. 11.),  
− Jak se brouček ztratil (loutkové představení Divadla Leonka pro nejmenší děti v Obvodní 

knihovně Malenovice, 3. 12.). 

Podpora dětského čtenářství 

* Má přítelkyně žížala (autorské čtení a výtvarný workshop Jaroslava Kovandy, součást 
Literárního jara Zlín 2014, 23. 4.). Na pořad navázala v červnu výstava dětských ilustrací 
k básním Jaroslava Kovandy Má přítelkyně žížala. 

* Školní časopis roku (vyhlášení vítězů krajského kola 8. ročníku soutěže školních časopisů 
žáků ZŠ a studentů SŠ a výstava nejlepších časopisů, 6. 5.). 

* Povídání o knížkách s Alenou Ježkovou (beseda s Alenou Ježkovou v rámci jejího moravského 
turné po knihovnách, projekt SKIP Velká Morava Poznáváme současné české autory dětských 
knih, 16. 6.). 

Výtvarné dílny (ve spolupráci s externí lektorkou Hanou Galatíkovou) 

* Počítání oveček (děti i dospělí vyráběli dekorace – ovečky, 3. 3.), 
* Velikonoční výtvarná dílna (účasníci vyráběli velikonoční zajíčky, 15. 4.), 
* Jedna vločka, druhá, třetí, budem sněžit milé děti (výroba papírových vloček v rámci Dne pro 

dětskou knihu, 29. 11.), 
* Vánoční výtvarná dílna (zhotovování vánočního přáníčka, 16. 12.). 
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Literární soutěž Hledání pro děti od 6 do 15 let 

Pro školní rok 2013/2014 byla soutěž vyhlášena v říjnu 2013 a bylo zvoleno motto 
Nejmoudřejší je číslo, jehož autorem je řecký filosof, matematik a astronom Pythagoras. Do 
soutěže se přihlásilo celkem 56 dětí (29 děvčat a 27 chlapců) ze 7 škol zlínského regionu. 
Příspěvky byly hodnoceny v pěti kategoriích. Děti mohly psát na téma Jeden za osmnáct a druhý 
bez dvou za dvacet, Třináctá komnata, Jeden za všechny a všichni za jednoho nebo Do třetice 
všeho dobrého i zlého. Slavnostní vyhlášení a odměnění vítězů proběhlo 30. dubna v budově 15, 
v programu vystoupili žáci hudebních oborů Základní umělecké školy Harmonie Zlín, s. r. o. 

Slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola se konalo 11. června. Oceněno bylo 29 dětí 
a studentů Zlínského kraje. V programu vystoupili spisovatel Antonín Bajaja, Saxofonové 
kvarteto a žáci dramatického oboru Základní umělecké školy Zlín. KKFBZ vydala sborník prací, 
které se umístily v jednotlivých kategoriích na prvních třech místech. 

V říjnu 2014 byl vyhlášen další ročník okresní soutěže pro školní rok 2014/2015 s hlavním 
mottem Byl jednou jeden pokrok. Děti si vybíraly z témat Můj soused vynálezce, Pokrok 
nezastavíš, Můj objev pro lidstvo a Objevy, které změnily svět. Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2015. 
Vítězové budou vyhlášeni a odměněni 9. 4. 2015. 

Čítárna u čerta s knihou (30. května – 5. června) 

Součástí doprovodného programu 54. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež bylo čtení 
z knih (nejen) polských autorů v oddělení pro děti Ústřední knihovny. Dvakrát denně četli hosté 
festivalu Simona Babčáková, Josef Dvořák, Jiří Hadaš, Miroslav Hrabě, Markéta Hrubešová, Josef 
Náhlovský a Václav Vorlíček. 

Týden knihoven (6. – 10. října) 

* v Ústřední knihovně Literární kufr (soutěžní program pro děti), 
* v Obvodní knihovně Jižní Svahy Vzkazovník aneb Doporučte pěknou knihu (čtenářská 

anketa), S tvojí dcerou ne! (divadelní představení amatérské skupiny ASPIK), výstava ZŠ Zlín, 
Okružní, Putování Zlínským krajem, 

* v Obvodní knihovně Malenovice Vzkazovník aneb Doporučte pěknou knihu (čtenářská 
anketa),  

* v Obvodní knihovně Díly Vzkazovník aneb Doporučte pěknou knihu (čtenářská anketa), 
výstavka zapomenutých záložek. 

Radují se kočky, že padají vločky 

Výtvarná soutěž byla určena dětem do 10 let. V termínu od 1. do 26. listopadu zaslaly děti do 
soutěže celkem 155 výtvarných prací. Hodnocení obrázků provedli návštěvníci Dne pro dětskou 
knihu 29. listopadu. Odměněno bylo 5 dětí a 3 kolektivy (knihy, nafukovací hračky atd.), jejichž 
obrázky získaly největší počet bodů. Zaslané práce byly vystaveny ve foyeru budovy 15 
(28. 11. – 14. 12.). 

Den pro dětskou knihu (29. listopadu) 

KKFBZ se zapojila do celostátní akce pro veřejnost, jejímž cílem je propagovat výchovu ke 
čtenářství, propagovat literaturu pro děti, oslovit děti a jejich rodiče a upozornit je na aktivity 
oddělení pro děti, inspirovat k výběru vánočních dárků apod. 

Program Dne pro dětskou knihu proběhl v budově 15: slavnostní zahájení s vystoupením 
Klarinetového kvarteta ZUŠ Zlín, otevření výstavy k soutěži Radují se kočky, že padají vločky 
a hodnocení soutěžních prací návštěvníky, výtvarná dílna Jedna vločka, druhá, třetí, budem 
sněžit, milé děti, Příběhy včelích medvídků aneb Jak dostat do školy Pučmelouda (Divadlo 
Povidlo), vyhlášení a odměnění vítězů výtvarné soutěže, předvánoční čtení s kocourem Milošem 
v oddělení pro děti, přihlašování dětí do 10 let do knihovny zdarma. 
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Kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost 

 Počet         Účastníci 

výstavy 62  10 260 

přednášky a kulturní pořady 84 4 920 

exkurze v budově 15 59 919 

školení, kurzy 19 114 

Celkem 224 16 213 

Výstavy 

Výstavy v prostorách Ústřední knihovny a v obvodních knihovnách jsou zajišťovány ve spolupráci 
s mateřskými, základními a základními uměleckými školami, DDM ASTRA Zlín, neziskovými 
organizacemi a dalšími subjekty (příloha 6).  

Kulturní a vzdělávací pořady (besedy, přednášky, autorská čtení apod.) 

* Pokračoval cyklus Rozumíme historii?!, který je realizován ve spolupráci se Státním okresním 
archívem Zlín (6 přednášek), 

* Ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů ve Zlíně byly připraveny hudební pořady 
k Roku české hudby (6 pořadů), 

* Pokračovala spolupráce s Francouzsko-českým klubem Zlín (3 přednášky, výstava). 

Březen – měsíc čtenářů  

Knihovna se zapojila do celorepublikové akce SKIP akcemi pro děti. 

Literární jaro Zlín 2014 

Pátý ročník Literárního jara od 20. dubna do 20. května 2014 se konal poprvé v prostorách 
14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Součástí festivalu bylo setkání se známým sociologem a filozofem 
Václavem Bělohradským. Do Zlína zavítal rovněž známý český spisovatel, dramatik, scénárista 
a politik Milan Uhde. Autorské čtení měl v knihovně Jan Němec se svými Dějinami světla. 
Současnou rakouskou literaturu prezentovali spisovatelé s českými kořeny Michael Stavaric 
a Stanislav Struhar. Svou poezii pro děti četl Jaroslav Kovanda, který se s dětmi pokusil 
namalovat největší žížalu na světě. Básníci Pavel Kotrla, Jakub Chrobák a Ondřej Hložek 
prezentovali svou novou tvorbu. Hudební doprovod besed zajistily kytarové Trio Nété, kapela 
Ležérně a vleže a Klarinetové kvarteto ZUŠ Zlín.  

Festival uspořádala KKFBZ ve spolupráci se 14|15 Bi, Rakouským kulturním fórem a za finanční 
podpory Zlínského kraje, statutárního města Zlína a společnosti Oris Plus, s. r. o. Na propagaci 
festivalu knihovna spolupracovala s Českým rozhlasem Brno. Záštitu nad festivalem převzali Jiří 
Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu, Ladislav Kryštof, člen Rady 
Zlínského kraje, a Miroslav Kašný, náměstek primátora města Zlína. Odborným garantem 
projektu byl spisovatel Antonín Bajaja. Partneři akce: Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť, Novela 
Bohemica, Portál české literatury, Neoluxor Books. 

Festival byl propagován prostřednictvím webových stránek www.literarnijaro.cz a na sociální síti 
Facebook www.facebook.com/literarnijaro.  

Putování literárním jarem – znalostní internetová soutěž vztahující se k hostům festivalu a jejich 
dílu. Soutěže se zúčastnilo celkem 21 soutěžících. Z nich byli vylosováni čtyři výherci, kteří 
převzali knižní odměny během posledního večera Literárního jara 20. května. 
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Týden knihoven 

KKFBZ se pořady pro veřejnost zúčastnila 17. ročníku Týdne knihoven: 

* Autorské čtení Martina Reinera z jeho nejnovější knihy Básník: Román o Ivanu Blatném. 
* Výstava historických fotografií budovy 15 Jak ševci v knihovně cvikali boty. 
* Speciální prohlídky budovy s výkladem o historii původních továrních budov.  
* Divadelní představení S tvojí dcerou ne! v podání Amatérského sdružení profesionálních 

knihovníků ASPIK. 

Francouzský podzim 

Série přednášek a akcí pro veřejnost pořádaná ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem Zlín. 
Její součástí byla beseda navazující na výstavu francouzského umělce Juliena Morela, dvoudílná 
přednáška Aurélie Stettler Kdo jsou Francouzi? a přednáška MUDr. Jiřího Hozy Katedrální 
architektura Francie. 

Vánoční řetěz, čtení inspirované Vánocemi  

Tradiční předvánoční akce pro veřejnost (10. prosince). Šest známých osobností četlo ze svých 
oblíbených knih: spisovatel Antonín Bajaja, režisér Petr Horký, herec Zdeněk Lambor, herečka 
Milena Marcilisová, mluvčí Policejního prezídia ČR Jana Macalíková a knihovnice Jana Tomancová. 
Hrála a zpívala držitelka Ceny Anděl Akademie populární hudby 2013 Jitka Šuranská. 

Přehled všech kulturních pořadů pro veřejnost je v příloze 6. 

 

Školení, kurzy pro veřejnost  

Bylo uspořádáno 19 kurzů v celkovém rozsahu 55 hodin, kterých se zúčastnilo 114 zájemců. 
 
* Znáte naši knihovnu 
* Jak najdu, co hledám? 
* Facebook 
* E-knihy, e-čtečky a práce s nimi 
* Začínám pracovat s počítačem 
* Internet pro začátečníky 
* Trénink paměti 
* Virtuální univerzita třetího věku 
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7. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

vydané publikace 2 

vydaná periodika (tituly) 1 

texty v publikacích a periodikách vydaných jinými subjekty (příloha 7) 11 

články v denním a odborném tisku (příloha 8) 72 

ohlasy na webových stránkách (příloha 9) 73 

vystoupení v rozhlasovém vysílání  1 

ohlasy v TV a rozhlasovém vysílání (příloha 10) 5 

KKFBZ vydala a podílela se na vydání a distribuci 

Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven 2013. Zpracovala Jana 
Tomancová, odpovědná redaktorka Zdeňka Friedlová. Zlín : KKFBZ, 2014. ISBN 978-80-86886-
47-3. Neprodejné. Náklad 470 výt. 

Nejmoudřejší je číslo : Sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kaje 
2013/2014. Zpracovala: Jana Hoferková, Helena Šimová. Zlín: KKFBZ 2014. ISBN 978-80-
86886-46-6. Neprodejné. Náklad 400 výtisků. 

ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění. Zlín : KKFBZ, Muzeum 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, 
Muzeum Kroměřížska. 1990–. ISSN 1214-0139. Čísla: jaro/léto a podzim/zima 2014. Náklad 
čísla 500 výtisků. 

Bylo zpracováno Kalendárium 2015 : vybraná výročí osobností města Zlína a připraveno 
k publikování na webu KKFBZ.  

Byl připomínkován a redakčně upraven text anglické verze brožury Zlínským krajem za kulturou, 
historií a poznáním, kterou vydával Zlínský kraj. 

Kapitola o KKFBZ v publikaci New library buildings in Europe : documentation 2014 : [the 17th 
seminar of the Liber Architecture Group, held at the Helsinki University Library, Helsinki, 5 to 9 May 
2014] / Edited by Mahulena Svobodová. Vydala Vysoká škola chemicko-technologická, 2014, ISBN 
978-80-7080-879-5, ISSN 2227-2585. 

Přehled publikovaných textů viz příloha 7. 

Medializace instituce 

V médiích bylo publikováno 151 příspěvků o knihovně (pozvánky a informace o kulturních 
a vzdělávacích pořadech pro veřejnost a děti, o vydaných publikacích, o nových službách atd.). 
Největší pozornost byla v médiích věnována Literárnímu jaru Zlín 2014, výstavě Knihovna 
primátorů a výstavě historických fotografií budovy 15. 

Na propagaci knihovna dále spolupracuje s 14|15 Bi.  

Tiskové zprávy o činnosti KKFBZ byly publikovány na webových stránkách KKFBZ, na webu 
Zlínského kraje, statutárního města Zlína a informačních serverech zaměřených na Zlínský kraj a 
kulturní dění.  

Přehled připravovaných akcí KKFBZ je každý měsíc zveřejňován na programových letáčcích, 
v Magazínu Zlín, webových stránkách města Zlína, Zlínského kraje, informačních portálech 
a vzdělávacích portálech (zkola.cz, vychodni-morava.cz atd.). Informace o akcích jsou průběžně 
aktualizovány na webových stránkách krajské knihovny http://www.kfbz.cz. Měsíční programy 
knihovny jsou součástí programové skládačky 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.  

Bylo odesláno 36 čísel e-bulletinu (informační služba o aktualitách v knihovně rozesílaná 
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e-mailem). 

Oddělení pro děti provozuje blog Zlínská knihovnička (http://deti.kfbz.cz/). Blog je určen dětským 
čtenářům, rodičům a pedagogům a přináší aktuální informace o dění v oddělení, nabídku pořadů 
pro školy i veřejnost, tipy na dobré čtení i zábavu.  

K medializaci instituce je využíván rovněž profil knihovny na sociální síti Facebook 
(http://www.facebook.com/zlinknihovna). Jsou zde publikovány informace o aktuálním dění, 
pozvánky na akce, novinky ve fondu i ze světa literatury apod. Novinkou roku 2014 je 
facebookvý profil určený pro děti a mládež od 13-ti let https://www.facebook.com/zlinteen. 

 

 

 

         

4. podlaží, naučná literatura         4. podlaží, naučná literatura 
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PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST  

8. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 

* S účinností od 1. 5. 2014 byla uzavřena Kolektivní smlouva s odborovou organizací. 
* S účinností od 1. 7. 2014 byl vydán nový Organizační řád KKFBZ. Dále byly vydány tři 

dodatky organizačního řádu (účinnosti od 1. 10. 2014, 1. 12. 2014 a 1. 1. 2015). 
* S účinností od 1. 10. 2014 byl vydán Dodatek č. 12 Knihovního řádu KKFBZ.  
* Byly aktualizovány interní předpisy KKFBZ (směrnice, příkazy, rozhodnutí, metodické 

pokyny). 
* Byly uzavřeny smlouvy, dodatky smluv upravující spolupráci a činnosti KKFBZ v rámci 

14|15 BAŤOVA INSTITUTU: 
− Dodatky č. 1, 2 a 3 Smlouvy o spolupráci č. D/0032/2013/STR (účinnosti od 20. 3. 2014, 

20. 6. 2014 a 5. 8. 2014), smluvní strany Zlínský kraj, KKFBZ, MJVM, KGVU, 14|15 Bi, 
− Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci a zajištění činností a služeb (účinnost od 8. 12. 2014), 

smluvní strany 14|15 Bi, KKFBZ, MJVM, KGVU,  
− Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce (účinnost od 1. 7. 2014), smluvní strany 14|15 Bi, KKFBZ, 
− Smlouva o výpůjčce automobilů ze dne 8. 9. 2014 a dodatek č. 1 ze dne 16. 12. 2014 

smluvní strany 14|15 Bi, KKFBZ. 

KKFBZ byla zapojena do připomínkování a zpracování vnitřních předpisů, které vydal v roce 2014 
14|15 Bi a které jsou platné pro čtyři organizace sídlící v budovách 14 a 15 (předpisy v oblasti 
IT, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, správy a evidence majetku, 
autoprovozu ad.).  

Bylo provedeno pravidelné roční hodnocení pracovníků. 

Přehled o provedených kontrolách a jejich výsledky 

V roce 2014 působily v organizaci kontrolní mechanismy, realizované vlastními zaměstnanci, 
smluvními odbornými firmami i nadřízenými orgány: 

Externí 

* Veřejnosprávní kontrola na místě – namátková kontrola hospodaření za roky 2011 – 2013 
včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému: srpen 2014, 
zaměstnanci KÚZK, odbor kancelář ředitele. 

* Kontrola finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR na základě Rozhodnutí 
Ministerstva kultury ČR pro rok 2012: březen – duben 2014, zaměstnanci Finančního úřadu 
pro Zlínský kraj. 

* Tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně na 
základě ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, prověření stavu 
zabezpečení PO ve vymezených oblastech: květen 2014, zaměstnanci Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje. 

* Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období 
1. 7. 2012 – 30. 9. 2014: říjen 2014, zaměstnanci Okresní správy sociálního zabezpečení ve 
Zlíně. 

 

U kontroly Finančním úřadem pro ZK a Okresní správou sociálního zabezpečení ve Zlíně nebyly 
zjištěny nedostatky.  

U kontroly hospodaření nebyla zjištěna ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona 
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č. 320/2001 Sb. závažná zjištění. Nedostatky porušením závazných právních předpisů 
a vyhlášek byly odstraněny a 20. 10. 2014 bylo zasláno na KÚ ZK Vyjádření k výsledku 
veřejnosprávní kontroly – odstranění nedostatků, které bylo kontrolním odborem 24. 10. 2014 
akceptováno bez výhrad.  

U kontroly Hasičského záchranného sboru ZK došlo ke zjištění nedostatků s vyzváním k jejich 
odstranění ve stanovené lhůtě. Nedostatky byly odstraněny ve spolupráci se 14|15 Bi. Zpráva 
o odstranění nedostatků byla odeslána HZS ZK 18. 7. 2014.  

Interní 

* Kontroly BOZP a PO. 
* Revize elektrických zařízení, zabezpečovacího systému, výtahu, kontrola hasicích přístrojů 

a hydrantů v obvodních knihovnách a pobočkách, v Ústřední knihovně zajišťuje 14|15 Bi.  
* Kontrola návaznosti vybíraných poplatků a jejich odvodů s výstupy z AKS. 
* Kontrola pokladní hotovosti. 
* Kontrola docházky podle elektronické evidence docházky a podle deníků docházky na 

detašovaných pracovištích. 
* Kontrola plnění plánu činnosti. 
* Kontrola čerpání rozpočtu. 
* Kontrola výkonu a vykazování regionálních funkcí v pověřených knihovnách. 
* Kontrola výkonu a příjmu regionálních funkcí v knihovnách Zlínského kraje. 
* Inventarizace. 
 

Organizace věnuje kontrolní činnosti stálou pozornost. Interní kontroly jsou prováděny podle 
ročního plánu kontrol KKFBZ. Zjištěné nedostatky jsou okamžitě odstraňovány, závažnější 
nebyly zjištěny. Výjimkou jsou některé nedostatky zjištěné interní kontrolou BOZP, které není 
možno řešit opatřeními KKFBZ, protože se týkají správy budov a vybavení, která je na základě 
rozhodnutí zřizovatele v kompetenci 14|15 Bi. Požadavky na odstranění těchto nedostatků 
týkajících se budovy Ústřední knihovny a jejího vybavení byly nahlášeny správci objektu a jsou 
řešeny postupně. Průběžně probíhá kontrola odstraňování těchto závad. 

 

9. OPRAVY A ÚDRŽBA 

Byly prováděny především běžné opravy neinvestičního charakteru spojené s provozem 
obvodních knihoven a poboček (financované ze SMZ) a oprava služebních vozidel OCTAVIE 
Combi a FORD Transit. 

Správu budovy 15, v níž působí od roku 2013 Ústřední knihovna, včetně vybavení a technických 
zařízení zajišťuje 14|15 Bi na základě své zřizovací listiny. 
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10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Výpočetní a komunikační technika  

* Postupně byly vyměněny všechny čtenářské počítače v obvodních knihovnách a pobočkách, 
tak aby již nebyly užívány Windows XP. 

* Proběhly první integrace Windows 8 a Windows 8.1 do domény a sítě KKVC. Staré verze MS 
Office jsou opouštěny a nahrazovány novými verzemi 2010 a 2013. 

* Byly zakoupeny dva mobilní telefony, dva tablety (vybaveny SIM kartami s připojení 
k internetu), stolní kalkulátor, dva PC, dva routery Cisco ASA 5505 BUN-K9 (obvodní 
knihovny Díly a Malenovice). 

* Byla zakoupena podpora evidenčního systému Alvao (Evidence počítačů) pro další rok, 
licence byla převedena na trvalou a byla navýšena na 210 evidovaných PC. 

* Zprovoznění čteček RFID čtenářských čipových karet na obvodních knihovnách. 
* Vytvoření dalšího pracoviště s notebookem a skenerem čárového kódu ve skladu periodik, 

připojení do sítě přes wifi. 
* Spolupráce při zprovoznění mediatéky ve 3. podlaží (server, tablety), přidání antény 
* Podle dostupnosti klienta pro přístup do databáze ASPI je klient aktualizován. 
* Zprovoznění aplikace pro stahování a zasílání obálek knih do NK ČR.  
* Zprovoznění digitální knihovny Kramerius 5, zprovoznění ImageServer, import digitalizovaných 

dat z projektu Digitalizace a ukládání. 
* Migrace webu kfbz.cz pod alias old.kfbz.cz. Na adrese kfbz.cz zprovozněn nový web na RS 

Drupalu (tvorba webu iSquelle). 
* Zprovoznění spořiče obrazovky na čtenářských terminálech a PC (forma prezentace, 

přehrávání obrázků). 
* Instalace FTP serveru FileZilla, konfigurace FTPS. 
* Výměna firmwaru a nastavení terminálů HP t510. 
* Oprava a update aplikace pro evidenci průchodů v 3. a 4. podlaží. 
* Spolupráce při převodu softwarových licencí na 14|15 Bi. 
* Spolupráce při auditu software s 14|15 Bi. Odstranění nedostatků nalezených auditem. 
* Spolupráce při jednání s firmou Gordic o sloučení účetních aplikací pod správu 14|15 Bi. 
* Vyřazená výpočetní technika byla protokolárně předána organizacím Zlínského kraje, 

neupotřebitelná vyřazená výpočetní technika byla fyzicky zlikvidována (firma Asekol). 
* Evidenčně a fyzicky byl zlikvidován vyřazený software. 
* Pravidelně je sledován stav SW jak na pracovních, tak čtenářských počítačích a je snižována 

možnost neoprávněných instalací (zajištění legálnosti zakoupeného a používaného SW). 

Automatizovaný knihovní systém 

Ve spolupráci s dodavateli knihovnického systému byly upravovány stávající a doplňovány nové 
funkce programu a WWW katalogu podle požadavků knihovny: 

* vytvořeny nové uživatelské statistiky, 
* zaveden zápis kulturních, vzdělávacích a metodických akcí do systému, 
* upraveny pracovní listy a tiskové sestavy programu, 
* upravena a opravena data podle standardu M21, 
* do WWW katalogu zakoupeny moduly NCIP, mojeID a eReading, 
* zprovozněn sběr záznamů do Caslin prostřednictvím OAI rozhraní, 
* doladěn provoz automatů pro půjčování a vracení dokumentů.  
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11.  HOSPODAŘENÍ KKFBZ V ROCE 2014 

Rekapitulace (v Kč) 

Příspěvky a dotace Neinvestiční prostředky Investiční prostředky 

Krajský úřad – příspěvek na činnost 18,876.000 - 

z toho regionální služby 2,795.000 - 

Účelová dotace ze SR 45.000 - 

Ostatní dotace (Statutární město Zlín) 5,865.000 - 

CELKEM POSKYTNUTO 24,786.000 - 
 

Vlastní zdroje Neinvestiční prostředky Investiční prostředky 

Vlastní příjmy KKFBZ 1,944.236 - 

Rezervní fond 259.286 - 

Fond – věcné a finanční dary  258.043 - 

Fond odměn 0 - 

CELKEM VLASTNÍ ZDROJE 2,461.565 - 
 

Hospodářský výsledek (v Kč) Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Výnosy 27,247.564,96  82.952,80 

Náklady 27,244.025,93  56.721,81 

Hospodářský výsledek 3.539,03 26.230,99 
 
Celkem hospodářský výsledek 29.770,02 Kč 

 

Na rok 2014 byl Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci, stanoven 
příspěvek na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 18,575.000 Kč, z toho na zajištění 
výkonu regionálních služeb 2,795.000 Kč. 

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 18. 12. 2013 (usnesení č. j. 0209/Z10/13) 
byl schválen příspěvek na provoz ve výši 18,575.000 Kč. 

Z toho závazný objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 14,510.000 Kč a závazný 
objem OON ve výši 325.000 Kč. Odvod investičního fondu nařízen nebyl. 

 
1. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014: usnesením čj. 0318/R08/14 ze dne 22. 4. 2014 
vzala Rada Zlínského kraje (RZK) na vědomí poskytnutí účelových neinvestičních dotací MK ČR 
v celkové výši 45.000 Kč, a to: 

- Mimoškolní vzdělávání knihovníků VISK 2 (ÚZ 34053) 22.000 Kč 
- Rozvoj souborného katalogu CASLIN a soubor národních autorit VISK 9 (ÚZ 34053) 23.000 Kč 
 
Zároveň byl navýšen a účelově vyčleněn závazný objem OON o 35.000 Kč, tzn. celkem na 
360.000 Kč. 
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2. změna ukazatelů rozpočtu 2014: usnesením čj. 0355/R09/14 ze dne 5. 5. 2014 schválila 
RZK navýšení a účelové vyčlenění ostatních osobních nákladů o účelovou dotaci poskytnutou 
z Kulturního fondu města Zlína ve výši 12.000 Kč na realizaci akce „Literární jaro Zlín 2014, 
duben – květen 2014“. Navýšen a účelově vyčleněn byl závazný objem OON na celkovou částku 
372.000 Kč. 

 
3. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014: RZK usnesením čj. 0651/R16/14 ze dne 
25. 8. 2014 schválila navýšení příspěvku na provoz o částku 140.000 Kč a zároveň navýšení 
závazného objemu prostředků na platy o 138.000 Kč a navýšení ostatních osobních nákladů 
o 68.000 Kč (odstupné). 

Příspěvek na provoz po úpravě činí 18,715.000 Kč. 

Z toho závazný objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 14,648.000 Kč a závazný 
objem OON ve výši 440.000 Kč. 

 
4. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014: usnesením čj. 0920/R22/14 ze dne 18. 11. 2014 
schválila RZK navýšení příspěvku na provoz o částku 161.000 Kč na snížení neaktuálních 
a neprodejných zásob publikací. 

Příspěvek na provoz po úpravě činí 18,876.000 Kč. 

 
5. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014: usnesením čj. 0959/R23/14 ze dne 1. 12. 2014 
schválila RZK změnu závazného objemu prostředků na platy o částku 76.000 Kč v souvislosti 
s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Prostředky na navýšení objemu prostředků na platy 
byly převedeny z provozních prostředků stanoveného příspěvku na provoz KKFBZ od 
zřizovatele. Závazný objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 14,724.000 Kč. 

 
Z příspěvku zřizovatele byla rozpočtovaná částka 2,795.000 Kč na plnění výkonu regionálních 
funkcí vyčleněna účelovým znakem 091.  

KKFB získala na rok 2014 dotaci od statutárního města Zlína ve výši 5,000.000 Kč na 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Tato částka byla plně vyčerpána.  

V dubnu získala KKFBZ neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína na realizaci projektu 
„Literární jaro Zlín 2014, duben – květen 2014“ ve výši 15.000 Kč. Dotace byla vyúčtována ke 
dni 30. 6. 2014 a finanční prostředky byly přijaty na účet KKFBZ dne 12. 8. 2014 v plné výši. 

V dubnu získala KKFBZ neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína na realizaci projektu 
„Zlín čte a studuje“, nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce KKFBZ, rok 2014 ve 
výši 850.000 Kč. Dotace byla použita v plné výši a vyúčtována v říjnu 2014. 

Zlínský kraj zabezpečil ty činnosti organizace, které vyplývají z knihovního zákona a z úkolů 
uložených zřizovatelem. KKFBZ provedla podle aktuálních potřeb úpravy rozpočtu tak, aby byly 
finanční prostředky použity účelně a hospodárně. 

V roce 2014 zajistil zřizovatel Zlínský kraj financování KKFBZ ve výši 69,3 %, dotace ze 
státního rozpočtu činila 0,2 %, statutární město Zlín přispělo částkou ve výši 21,5 % a z vlastních 
příjmů a zapojením fondů bylo pokryto 9 % nákladů v hlavní činnosti. 

 
Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 3.539,03 Kč. 
KKFBZ použila téměř všechny rozpočtované náklady. 
 

Rok 2014 byl prvním celým rokem, kdy KKFBZ sídlila v nových prostorách 14|15 BAŤOVA 
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INSTITUTU. Provozní náklady spojené s provozováním budovy 15, ve které sídlí KKFBZ, jsou 
hrazeny 14|15 Bi na základě rozhodnutí zřizovatele a Smlouvy o spolupráci a zajištění činností 
a služeb. Jedná se především o spotřebované energie, zajištění servisních činností (údržba, 
opravy, úklid, ochrana) a vytvoření podmínek pro základní činnost KKFBZ, spolupráci při 
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, propagaci a zajištění jednotného marketingu, zajištění 
prodeje publikací, nákupu materiálu a dalších služeb spojených s provozem budovy. Od září 
zajišťuje 14|15 Bi také správu vozového parku. 

Na základě usnesení RZK čj. 0688/R16/14 ze dne 25. 8. 2014 bylo převedeno k 1. 9. 2014 
právo hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje z hospodaření KKFBZ do 
hospodaření 14|15 Bi mimo majetek v obvodních knihovnách a pobočkách KKFBZ. Jednalo se 
o majetek v celkové hodnotě 7,088.484 Kč. 
 
Doplňková činnost zabezpečovala knihařskou práci a okrajově kopírování na stroji Risograf. 
Tuto práci zajišťovala do 1. 10. 2014 jedna pracovnice na částečný úvazek a zbytek pracovala 
pro hlavní činnost KKFBZ. Celkové tržby byly nižší, než bylo původně plánováno, vzhledem 
k pozastavení doplňkové činnosti v oblasti knihařských služeb v KKFBZ v roce 2014 z důvodu 
eliminace rizik veřejné podpory po dobu udržitelnosti projektu a také z důvodu nedostatečné 
kapacity knihařské dílny pro opravy knihovního fondu v rámci hlavní činnosti. 

Dalším příjmem do doplňkové činnosti byla smlouva o reklamě pro zajištění prezentace partnera 
v rámci festivalu „Literární jaro 2014“.  

V doplňkové činnosti bylo za rok 2014 hospodařeno se zlepšeným hospodářským výsledkem ve 
výši 26.230,99 Kč.  

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2014 

Viz tabulka č. 1 

Investice 

Zdroje: Zůstatek investičního fondu 309.626,99 Kč 

 Odpisy hlavní a doplňková činnost 214.624,70 Kč 

 Ostatní tvorba  0,00 Kč 

 Celkem zdroje 524.251,69 Kč 

Použití:  0,00 Kč   

 Celkem použití  0,00 Kč 

Zůstatek investičního fondu k 31. 12.2014 524.251,69 Kč 
 

Přehled počtu zaměstnanců 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců: 
fyzické osoby 64,83 
přepočtený stav 65 
 
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2014 65 
z toho:  odborní pracovníci 56 

THP 5 
Dělníci 4 
Pracovníci se ZPS 0 
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Tabulka č. 1

Odvětví: Kultura
Název organizace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace IČ: 70947422

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2014

Rozpočet Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. %
Číslo 2006 2014 k 31.12. k 31.12.14 plnění 2014 k 31.12. k 31.12.14 plnění 2014 k 31.12. k 31.12.14 plnění
účtu v tis. Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč

501 Spotřeba materiálu 2 832 3 144 3 174 780,05 101 17 17 7 132,25 42 2 849 3 161 3 181 912,30 101

502 Spotřeba energie 78 78 78 553,00 101 78 78 78 553,00 101

503 Spotřeba ostatních neskl. dodávek 246 246 296 567,00 121 246 246 296 567,00 121

504 Prodané zboží 30 30 25 808,00 86 30 30 25 808,00 86

511 Opravy a udržování 20 45 42 036,50 93 5 5 0,00 25 50 42 036,50 84

512 Cestovné 70 70 61 435,00 88 70 70 61 435,00 88

513 Náklady na reprezentaci 35 35 34 483,50 99 35 35 34 483,50 99

518 Ostatní služby 2 237 2 060 1 978 351,17 96 4 4 878,00 22 2 241 2 064 1 979 229,17 96

521 Mzdové náklady 14 975 15 263 15 232 851,00 100 61 61 35 056,00 57 15 036 15 324 15 267 907,00 100

524 Zákonné sociální pojištění 4 976 5 048 5 015 482,00 99 18 18 11 690,00 65 4 994 5 066 5 027 172,00 99

525 Ostatní sociální pojištění 41 41 30 231,00 74 1 1 95,00 42 42 30 326,00 72

527 Zákonné sociální náklady 625 627 667 639,51 106 2 1 350,56 35 627 628 667 990,07 106

528 Ostatní sociální náklady 0 0 0,00

531 Daň silniční 0 0 0,00

532 Daň z nemovitostí 0 0 0,00

538 Ostatní daně a poplatky 0 2 1 810,00 91 0 2 1 810,00 91

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0,00

542 Ostatní pokuty a penále 0 0 0,00

543 Odpis pohledávky 0 0 0,00

543 Dary 0 0 0,00

547 Manka a škody 0 0 0,00

549 Ostatní náklady z činnosti 61 228 329 834,90 145 61 228 329 834,90 145

551 Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného majetku 268 213 213 104,70 100 2 2 1 520,00 76 270 215 214 624,70 100

552-3 Zůstatk. cena prodaného dlouhod. nehm.a hm.maj.  0 0 0,00 #DIV/0!

554 Prodané cenné papíry a podíly a pozemky 0 0 0,00

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 118 118 60 964,60 52 118 118 60 964,60 52

555-6 Tvorba a zúčtování rezerv a opr.položek 0 0 0,00

562 Úroky 0 0 0,00

563 Kursové ztráty 94,00 0 0 94,00

569 Ostatní finanční náklady 0 0 0 0,00

26 612 27 248 27 244 025,93 99,99 110 109 56 721,81 52 26 722 27 357 27 300 747,74 100

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

Náklady (účtová třída 5) celkem 



Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. %
Číslo Název ukazatele 2014 k 31.12. k 31.12.14 plnění 2014 k 31.12. k 31.12.14 plnění 2014 k 31.12. k 31.12.14 plnění
účtu v tis. Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč

601 Tržby za vlastní výrobky 25 25 16 670,00 67 140 139 72 952,80 52 165 164 89 622,80 55

602 Tržby z prodeje služeb 1 558 1 558 1 640 251,00 105 1 558 1 558 1 640 251,00 105

604 Tržby za prodané zboží 47 47 33 554,00 71 47 47 33 554,00 71

611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 0 0 0,00

612 Změna stavu zásob polotovarů 0 0 0,00

613 Změna stavu zásob výrobků 0 0 0,00

614 Změna stavu zvířat 0 0 0,00

621 Aktivace materiálu a zboží 0 0 0,00

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 0 0 0,00

623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0 0 0,00

624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0,00

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0,00

642 Ostatní pokuty a penále 0 0 0,00

643 Platby za odepsané pohledávky 0 0 0,00

663 Kursové zisky 0 0 0,00

648 Zúčtování fondů 200 260 259 285,85 100 200 260 259 285,85

649 Ostatní výnosy z činnosti 342 557 503 292,17 90 10 10 10 000,00 100 352 567 513 292,17 91

651 Tržby z prodeje dlouhod.nehmotného a hmot.maj. 0 0 0,00

652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0,00

662 Úroky 15 15 8 511,94 57 15 15 8 511,94 57

669 Ostatní finanční výnosy 0 0 0,00

663 Kurzové zisky 0 0 0,00

644-7 Výnosy z prodaného majetku 0 0 0,00

656 Zúčtování zákonných rezerv 0 0 0,00

659 Zúčtování zákonných opravných položek 0 0 0,00

672 Výnosy z nároků na prostř. z ÚSC 18 575 18 876 18 876 000,00 100 18 575 18 876 18 876 000,00 100

674 Příspěvek na provoz ze státního fondu 0 0 0,00

671 Výnosy z nároků na prostř. ze SR 45 45 000,00 100 0 45 45 000,00 100

672 Výnosy z nároků na prostř. z měst 5 850 5 865 5 865 000,00 100 5 850 5 865 5 865 000,00 100

   

26 612 27 248 27 247 564,96 100 150 149 82 952,80 56 26 762 27 397 27 330 517,76 100

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 3 539,03 40 40 26 230,99 40 40 29 770,02

591 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 0,00

Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 3 539,03 40 40 26 230,99 40 40 29 770,02

Výnosy (účtová třída 6) celkem 

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
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Příloha 1 

Pracoviště Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace 

 

Ústřední knihovna, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

Obvodní knihovna Jižní Svahy, Okružní 4699, 760 05 Zlín 5 

Obvodní knihovna Malenovice, Mlýnská 845, 763 02 Zlín 4 

Obvodní knihovna Díly, Díly IV, č. 3691, 760 01 Zlín 

 

Pobočky na území statutárního města Zlína: 

Jaroslavice, Anenská 119, 760 01 Zlín (dočasně uzavřena) 

Kostelec, Zlínská 133, 763 14 Zlín 12 

Kudlov, Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín 

Lhotka, Lhotka 68, 763 02 Zlín 4 

Louky, Náves 68, 763 02 Zlín 4 

Mokrá, Mokrá II, č. 622, 760 01 Zlín 

Podlesí, Podlesí IV, č. 5302, 760 05 Zlín 5 

Prštné, Za Školou 570, 760 01 Zlín 

Příluky, Dolní dědina 26, 760 01 Zlín  

Štípa, Lešenská 141, 763 14 Zlín 12 

Velíková, Dolní konec 53, 763 14 Zlín 12 

 

 



  

 



Příloha 2 

Seznam pracovníků KKFBZ (k 31. 12. 2014)  

Balická Naděžda Mgr.  Marušáková Jiřina 

Bartíková Martina Ing. Mikulíková Hana Ing. 

Bártová Simona  Mítová Lenka Bc.  

Beránková Ivana  Obořilová Jitka  

Bílková Jaroslava  Pavlíčková Eva Ing.  

Bobková Renata  Pažourková Hana Bc. 

Cetkovská Mikesková Lenka  Pikhartová Marcela Bc. 

Částková Pavla Bc.  Podroužková Jana  

Divilková Světlana Mgr. Prucek Jiří  

Dřímalová Olga  Rajnošková Radmila  

Ďurechová Soňa  Rotterová Monika  

Ďurkáč Martin Mgr. Rozehnalová Bohumila Bc. 

Filípková Eva Mgr. Řeháková Jana  

Friedlová Zdeňka PhDr. Řehánková Zdena  

Gábová Eva Sobotíková Kateřina DiS.  

Hoferková Jana Bc. Straková Dana 

Horsáková Jindřiška  Svobodová Zuzana PhDr. 

Huspeninová Kamila  Šimová Helena RNDr. 

Chmelová Ivana  Škorňa Vlastimil 

Janoš František Ing. Štanclová Iveta 

Janošová Petra  Štěpaníková Jarmila Bc. 

Jiříčková Ladislava  Takácsová Veronika Mgr.  

Jourová Dagmar  Tomancová Jana Ing. 

Kaňka Jan Ing. Trnčáková Jarmila Mgr. 

Krajčová Renata  Vaculíková Hana  

Krumpolcová Anděla Bc. Vašková Hana Mgr. 

Linková Lenka Mgr.  Vávrová Jana Bc.  

Macík Josef Vráblíková Simona Ing.  

Macíková Monika  Vrtalová Zuzana Mgr.  

Majerová Marie Bc. Warzelová Věra  

Maňasová Zdeňka  Zahradníčková Renata  

Marek Jan Ing.  Zemánková Marie  

Marušáková Dagmar Bc.  

 

  

 





Příloha 3  

Nejpůjčovanější tituly v roce 2014 

Beletrie pro dospělé 

Pořadí Název knihy / Autor Počet půjčení 

1. Padesát odstínů temnoty / E. L. James  150 

2. Žítkovské bohyně / Kateřina Tučková 128 

3. Inferno / Dan Brown 104 

4. Můj život po životě / Michal Viewegh 103 

5.–6. 
Muži, kteří nenávidí ženy / Stieg Larsson 

96 
Manželky na odpis / Simona Monyová 

7.–8. 
Pravda o mém muži / Halina Pawlowská 

92 
Nemesis / Jo Nesb 

9.  Zmizelá / Gillian Flynnová 90 

10.–11. 
Druhá / Táňa Keleová-Vasilková 

88 
Hvězdy nám nepřály / John Green 

Naučná literatura 

Pořadí Název knihy / Autor Počet půjčení 

1. 
Útěk z Tábora 14 : autentické svědectví z pracovních táborů 
v Severní Koreji / Blaine Harden 47 

2. Zlín / Zdeněk Pokluda 44 

3. Žítkovské čarování : pravdivý příběh žítkovských bohyní / Jiří Jilík 41 

4.–5. 
Švec pro celý svět / Tomáš J. Baťa 

36 
Andělé v mých vlasech : vzpomínky / Lorna Byrneová 

6. Chantal : život na laně / Chantal Poullain, Michaela Zindelová 35 

7.–8. 
Sedm století zlínských dějin / Zdeněk Pokluda 

34 
Doba jedová / Anna Strunecká, Jiří Patočka 

9.–10. 

Něžná náruč rodičů : moderní poznatky o významu správné 
manipulace s novorozencem a malým dítětem / Eva Kiedroňová 

33 
Dobře naladěný pesimista : jak být dokonale šťastný / Matthias 
Nöllke 

  

 

http://www.kfbz.cz/katalog/zaznam.php?detail_num=440350&vers=9&lang=cze




Příloha 4 

Srovnání vybraných číselných ukazatelů podle oddělení v letech 2013 a 2014 

2014 

Oddělení 
Čtenáři 
celkem 

Z toho 
děti 

Návštěvníci 
půjčoven 

Výpůjčky 
Informační 

služby*) 

Besedy, 
exkurze 

pro dospělé 9 771 35 165 209 795 637 2 016 117 

bibliografie a informačních 
služeb (IRC) 

6 1 843 2 746 2 384 11 

pro děti 1 856 1 708 29 734 160 662 3 283 269 

Obvodní knihovna Jižní 
Svahy 

1 368 460 26 181 146 747 8 953 73 

Obvodní knihovna 
Malenovice 

721 220 13 195 72 283 6 471 50 

Obvodní knihovna Díly 467 116 12 107 54 647 516 28 

pobočky 568 114 6 749 24 254  2 

Celkem 14 757 2 654 254 018 1 256 976 23 623 550 
*) dotazy bibliografické, faktografické, referenční a rešerše celkem 

 

2013 

Oddělení 
Čtenáři 
celkem 

Z toho 
děti 

Návštěvníci 
půjčoven 

Výpůjčky 
Informační 

služby*) 

Besedy, 
exkurze 

pro dospělé 9 041 127 132 421 771 736 9 415 133 

pro děti 1 474 1 367 23 884 170 978 2 525 302 

Obvodní knihovna Jižní 
Svahy 

1 220 463 29 404 182 882 8 651 80 

Obvodní knihovna 
Malenovice 

661 221 12 721 75 556 6 035 49 

Obvodní knihovna Díly 430 114 12 478 55 707 536 24 

pobočky 603 136 7 816 27 815  3 

Celkem 13 429 2 428 218 724 1 284 674 27 162 591 
*) dotazy bibliografické, faktografické, referenční a rešerše celkem 

 
V roce 2013 byla Ústřední knihovna na tř. Tomáše Bati 204 uzavřena od 13. července do 26. září 
z důvodu stěhování do budovy 15. Obvodní knihovny byly uzavřeny od 5. do 9. srpna z důvodu 
migrace aktivních prvků a dat do budovy 15.  
 
  

 





Příloha 5  

Programy pro školy  

Ústřední knihovna – oddělení pro děti  

Pro mateřské školy se uskutečnilo 28 besed (Zlínská knihovnička, Barevný rok, Hrajeme si 
s pohádkou, Pohádkové vaření, Jak se chovat na ulici) 

Pro žáky základních škol proběhlo 179 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí: 

* Cesta tam a zase zpátky (J. R. R. Tolkien) 
* František Bartoš (z cyklu „Náš region“) 
* Karel Čapek 
* Pohádkový dědeček (Eduard Petiška) 
* Pojďte s námi do světa fantazie (fantasy příběhy) 
* Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) 
* Škola hrou (Jan Amos Komenský) 
* Se slušností nejdál dojdeš (základy společenské etikety) 
* Hříčky se slovíčky (český jazyk trochu jinak I) 
* Kdo zkusí rébusy? (český jazyk trochu jinak II) 
* Co se týká jazyka (český jazyk trochu jinak III) 
* Historie města Zlína 
* Moje první cesta do knihovny (ochrana a hygiena četby, rozdělení a uspořádání knihovního 

fondu, katalog knihovny, seznámení s knihovnou) 
* Kamarádka knihovna (orientace v knihovně, stavění knihovního fondu, služby knihovny, 

katalog knihovny) 
* V knihovně se neztratím (orientace v knihovně, stavění knihovního fondu, služby knihovny, 

druhy knihoven, katalog knihovny atd.) 
* Práce s informačními zdroji (využívání primárních a základních sekundárních informačních 

pramenů, speciální služby knihoven, racionální získávání informací při studiu, média a nosiče 
informací, elektronický katalog) 

* Historie písma a knihtisku 
* Kniha a já (práce s knihou, orientace v knize, rejstříky, obsahy atd.) 
* Bezpečný internet 
* To nejlepší z večerníčků 
* Literární kufr (Týden knihoven) 
* Malí hrdinové Ilony Březinové 
* Světem křížem krážem bez trapasů (společenská etiketa v zahraničí) 
* Po stopách předvánočního času 
 

Uskutečnilo se 31 besed pro žáky škol se speciálním zaměřením (Cesta tam a zase zpátky, 
František Bartoš, Škola hrou, Historie města Zlína, Hříčky se slovíčky, Kamarádka knihovna, Kdo 
zkusí rébusy, Karel Čapek, Pohádkový dědeček, Malí hrdinové Ivony Březinové, Pojďte s námi do 
světa fantazie, Světem křížem krážem bez trapasů, Máme doma zvířátko, Svět obrů a čarodějů 
Roalda Dahla, Po stopách předvánočního času). 

Pro studenty středních škol se uskutečnily tři exkurze. 

Pro IZAP (Sdružení pro integraci postižených dětí a mládeže, netradiční centrum Slunečnice) 
a Centrum služeb postiženým (Horizont Zlín) byly realizovány tři exkurze a besedy (Svatý 

 



Valentýn a Velikonoce). 

V červenci byly pro příměstský tábor organizovaný Aktivně životem, o. p. s., realizovány čtyři 
pořady Zlínskými ulicemi po stopách rytíře Miloše.  

 

Ústřední knihovna – oddělení pro dospělé  

Pro mateřské a základní školy se uskutečnilo 12 besed s hudební tematikou: 

* Klasikové české hudby. Bedřich Smetana 
* Světem hudebních nástrojů 
* Co to hraje? 
* Antonín Dvořák 
* Vánoční hudba 
 

Spolupráce se středními školami: 

* Hudba jako nositel kulturní identity (hudební pořad ve spolupráci se SOŠ Luhačovice) 
* Mezinárodní studentská konference The Book (program ve spolupráci s Gymnáziem 

Zlín-Lesní čtvrť), 
* komentované prohlídky výstavy 1. světová válka ve Sdělení zřízenectvu firmy T. & A. Baťa 

z roku 1918  
 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  

Pro děti mateřských škol se uskutečnilo 23 besed, exkurzí knihovny a lekcí práce s informacemi 
(Lidské tělo, Karneval v knížkách, Povídání o povoláních, Jaro, jarní květiny, Ptáci, Podzimní 
povídání, Čerti a spol., Vánoce na obzoru). 

Pro žáky základních škol se uskutečnilo 47 besed a lekcí práce s informacemi: 

* Náš oblíbený Krteček 
* Starověké báje 
* Hrdinové v knihách Astrid Lindgrenové  

Komunitní centrum pro rodinu DOMINO navštívilo knihovnickou lekci. 

Pro děti v příměstském táboře Centra pro rodinu bylo připraveno Zábavné odpoledne v knihovně. 

 

Obvodní knihovna Malenovice  

Pro mateřské a základní školy se uskutečnilo 49 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí:  

* Už jsem čtenář 
* Informatické lekce 
* Exkurze 
* Slovanské mýty a legendy 
* Dopravní výchova v pohádkách 
* Karel Čapek 
* Setkání s knihovnou 
* Podzim v knihovně 
* Vánoce ve světě 

 



 

Obvodní knihovna Díly  

Pro mateřské a základní školy se uskutečnilo 28 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí:  

* Poznáváme svět 
* Poprvé v knihovně 
* Z pohádky do pohádky 
* Šikulové 
* Poprvé v knihovně 
 

Klienti Střediska Naděje Zlín se zúčastnili pořadů Poznáváme naše sportovce, Denní tisk 
a kultura ve městě, Poprvé v knihovně. 

  

 





Příloha 6  

Kulturní pořady pro veřejnost 

8. ledna Bedřich Smetana – symfonická a operní tvorba. Rok české hudby. 
Přednáška Marka Obdržálka s hudebními ukázkami. 

15. ledna Ostravské dělnické kolonie. Od firemních sídlišť k rodinným domům 
a sociálně vyloučeným lokalitám. Přednáška Martina Jemelky v rámci cyklu 
Rozumíme historii?!, ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín. 

22. ledna Hadrová Ančka. Vyprávění Blanky Petrákové o osudech hadrové panenky 
z muzejní sbírky doplněné promítáním a čtením ze stejnojmenné knihy. 

29. ledna Jan Karafiát – reformovaný farář a jeho broučci. Přednáška Zdeňka 
Kovalčíka věnována 85. výročí autorova úmrtí. 

5. února Antonín Dvořák. Rok české hudby. Komorní a symfonická tvorba českého 
hudebního skladatele, připravil a účinkoval Marek Obdržálek (ke 110. výročí 
úmrtí skladatele). 

12. února Mé objevení Ameriky. Fotobeseda spisovatele Antonína Bajaji z jeho 
návštěvy USA. 

19. února Baťa, Židé, holocaust. Přednáška Martina Marka, který prezentoval nové 
objevy týkající se nucené práce židů ve prospěch Baťova koncernu za druhé 
světové války na území Protektorátu, Velkoněmecké říše a Generálního 
gouvernementu. Cyklus Rozumíme historii?!, ve spolupráci se Státním 
okresním archivem Zlín. 

5. března Uvedení nového čísla časopisu Východní Morava. Slavnostního uvedení 
třetího čísla historického časopisu, kterého se zúčastnili také někteří 
z autorů příspěvků, úvodní slovo měl David Valůšek. 

5. března Jarní výtvarná dílna. Děti i dospělí pod vedením Hany Galatíkové tvořily 
papírové ovečky. 

12. března Rodinné domky koncernu Baťa. Přednáška Ondřeje Ševečka o jednom ze 
symbolů baťovského podnikání i o širších souvislostech baťovské výstavby 
a jejím ekonomickém a sociálním pozadí. Cyklus Rozumíme historii?!, ve 
spolupráci se Státním okresním archivem Zlín. 

13. března Beseda v klubu seniorů. O knihách a spisovatelích se vztahem ke Zlínu 
(pobočka Příluky). 

19. března Dva pohledy. Autorské čtení z knihy Evžena Jecha a Ludmily Pelechové. 
Literární hra se slovy, eseje a úvahy doplněné hudbou (žáci ZUŠ Zlín). 

20. března Proměny továrního areálu firmy Baťa. Historik David Valůšek představil 
zásadní etapy vývoje areálu od výstavby prvních budov až do současnosti. 
Cyklus Rozumíme historii?!, ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín. 
Byl promítnut krátký film o stavbě a otevření 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. 

2. dubna Kdo jsou Francouzi? Aurélie Stettler jako představitelka Francie v České 
republice přiblížila mentalitu a myšlení dnešních Francouzů, jejich 
každodenní život bez ohledu na známá klišé a stereotypy. Přednáška byla 
připravena ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem ve Zlíně. 

3. dubna Janáček & Bartoš, společnost s významem neomezeným. Komponovaný 
pořad sestavený z instrumentální a písňové tvorby Leoše Janáčka a básní 
Františka Bartoše. Účinkoval Každý chvilku Ensemble: Radana Beláková, 

 



Lada Martinková a Martin Pášma.  

4. dubna Večer s Andersenem aneb Cesta do vesmíru. Pořad pro děti jako součást 
celorepublikové akce Noc s Andersenem v pobočce Podlesí za účasti 
Miroslava Kašného, náměstka primátora, a Ivana Havlíčka z Hvězdány Zlín. 

9. dubna Leoš Janáček. Rok české hudby. Přednáška o životě a díle českého 
hudebního skladatele, připravil Marek Obdržálek. 

14. dubna Pohádkové radování, zpívání a tancování. Hudební pořad určený 
nejmenším dětem a jejich rodičům. Připravili a vystupovali studenti Střední 
školy pedagogické a sociální Zlín. 

15. dubna Velikonoční výtvarná dílna. Tradiční výtvarná dílna pro děti i dospělé pod 
vedením Hanky Galatíkové (velikonoční papírové dekorace – zajíčci).  

29. dubna Komentovaná prohlídka knihovny. Procházka všemi výpůjčními prostorami. 

30. dubna Literární soutěž Hledání. Slavnostní vyhlášení vítězů okresního kola 
14. ročníku literární soutěže pro děti. Vystoupili žáci hudebního oboru ZUŠ 
Harmonie Zlín. 

 

Literární jaro 2014 (22. – 25. dubna, 20. května) 
22. dubna Jan Němec. Zahájení festivalu a beseda s autorem, moderoval Martin 

Pášma, hudební doprovod Trio Nété. 

23. dubna Má přítelkyně žížala. Čtení poezie pro děti a pokus o vytvoření největší 
kreslené žížaly na světě. Program pro děti připravil Jaroslav Kovanda 
ve spolupráci se ZUŠ Zlín. 

23. dubna Básníci a časopis Texty. Večer s poezií Pavla Kotrly, Jakuba Chrobáka 
a Ondřeje Hložka uvedl Petr Odehnal, hrála skupina Ležérně a vleže. 

24. dubna Václav Bělohradský. Setkání se známým sociologem a filosofem moderoval 
Zdenko Pavelka z nakladatelství Novela Bohemica. 

25. dubna Milan Uhde. Besedování se spisovatelem, dramatikem a scenáristou nejen 
o nedávno vydané knize Rozpomínky. 

20. května Dobří emigranti se vracejí. Beseda s Michaelem Stavaricem a Stanislavem 
Struharem, autory, kteří se prosadili v německojazyčném prostředí. 
Večerem provázel Jaroslav Balvín, šéfredaktor Portálu české literatury. 

 

6. května Školní časopis roku. Vyhlášení vítězů krajského kola soutěže školních 
časopisů žáků základních škol a studentů středních škol. Ve spolupráci 
s občanským sdružením AKROPOLIS Uherské Hradiště. 

16. května Strašidlení. Představení pro děti, činkovalo divadélko Verva z Prahy. Pořad 
byl připraven ve spolupráci se SONS Zlín a byl součástí festivalu Dny umění 
nevidomých na Moravě. 

16. května Knihovna ožívá v noci. Večerní program v knihovně pro dospělé i děti 
(Literární křížovka za účasti divadelního sdružení ASPIK, vystoupení 
hudební skupiny Minimax ZUŠ Vsetín, komentovaná prohlídka knihovny). 
Program byl součástí Galerijní a muzejní noci 2014.  

28. května Hudební skladatelé období klasicismu. František Ignác Tůma, František 
Václav Míča, Bohuslav Matěj Černohorský, František Xaver Richter a jejich 
dílo v pořadu, který připravil Marek Obdržálek. 

 



30. května S tvojí dcerou ne. Amatérské Sdružení Profesionálních Knihovníků ASPIK, 
které tvoří zaměstnanci KKFBZ, uvedlo komedii Antonína Procházky. 

30. května  
až 4. června 

Čítárna u čerta s knihou. Herci, režiséři a další osobnosti ze světa filmu 
četli dětem v rámci doprovodného programu 54. Mezinárodního festivalu 
filmů pro děti a mládež. 

11. června Krajské kolo literární soutěže pro děti. Slavnostní vyhlášení a odměnění 
vítězů krajského kola literární soutěže, svým vystoupením doprovodili žáci 
hudebního oboru ZUŠ Zlín. 

3. září Hledáme pamětníky, kteří pracovali v 15. budově. Beseda s bývalými 
zaměstnanaci závodu Baťa a Svit, sběr materiálů pro výstavu. 

10. září Bohuslav Martinů a jeho současníci. Vliv umělecké tvorby hudebních 
skladatelů Josefa Suka, Igora Stravinského a dalších na tvorbu Bohuslava 
Martinů. Připravil Marek Obdržálek. 

17. září Lisabon: nejzápadnější město Evropy. Metropole plná krásných 
historických památek má kouzelnou tvář originality. Připravil Evžen Jecho. 

24. září Místo vědce generálem. Přednáška Jiřího Šrámka ze Státního okresního 
archivu Zlín v rámci cyklu Rozumíme historii?! byla zaměřena na 
1. světovou válku a osobnosti z našeho regionu, generály, kteří se po válce 
vrátili domů a zůstali sloužit v nové československé armádě. 

3. října  S tvojí dcerou ne. Amatérské Sdružení Profesionálních Knihovníků ASPIK 
uvedlo komedii Antonína Procházky. 

4. října Den Zlínského kraje. Ukázky toho nejlepšího ze Zlínského kraje.  
 

Týden knihoven (6. – 10. října) 
6. října Jak ševci v knihovně cvikali boty. Speciální prohlídky budovy 15 

s komentářem o historii obuvnické výroby, vzpomínkami pamětníků 
a prohlídkou dopravníkového karuselu na střeše budovy.  

8. října Básník: román o Ivanu Blatném. Autorské čtení z knižní novinky, románu 
Básník, a beseda s jeho autorem Martinem Reinerem. 

9. října  S tvojí dcerou ne. Amatérské Sdružení Profesionálních Knihovníků ASPIK, 
uvedlo komedii Antonína Procházky S tvojí dcerou ne v Obvodní knihovně 
Jižní Svahy. 

 

14. října Arabská astronomie. Přednáška a beseda zaměřená na arabskou 
astronomii, která zanechala stopy i v naší současnosti. Přednášel Radek 
Kraus z Hvězdárny Valašské Meziříčí. 

15. října Krása současné poezie. Literární beseda s básníkem a vysokoškolským 
pedagogem Zbyňkem Šiškou, rodákem z Malenovic, doplněná ukázkami 
z díla z fondu KKFBZ. Připraveno ve spolupráci s Klubem seniorů-učitelů ve 
Zlíně.  

16. října Julien Morel. Beseda navazující na vernisáž výstavy francouzského umělce, 
který se ve svém díle zabývá přestavbou dělnických měst a průmyslových 
oblastí. Ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem ve Zlíně, součást 
Francouzského podzimu ve Zlíně. 

22. října Kdo jsou Francouzi? Aurélie Stettler navázala na jarní přednášku o životě 
Francouzů (práce, rodina, volný čas, zdraví, ekonomická situace). 
Ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem ve Zlíně. 

 



23. října Svět bez hranic. Volnočasové soutěže pro rodiny s dětmi, interaktivní čtení 
v mongolštině, vietnamštině a ruštině, včetně českého překladu. Ve 
spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců.  

29. října Smrt v hotelu Metropol. Přednáška Dagmar Hájkové z Masarykova ústavu 
a Archivu Akademie věd ČR v rámci cyklu Rozumíme historii?! o působení 
Tomáše Garrigue Masaryka za první světové války. Pokusila se odpovědět 
na otázku, co by se stalo, kdyby Masaryk v roce 1917 v Rusku přišel 
o život. Ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.  

4. listopadu Počítání času. Beseda připravená ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské 
Meziříčí se zaměřením na vývoj měření času a vnímání prostoru člověkem. 
Přednášela Martina Exnerová. 

5. listopadu Nejen pravé perly písňové. Přednáška Lucie Uhlíkové o vývoji sběratelské 
činnosti v historickém kontextu, o činnosti českých sběratelů lidových písní 
a jejich cenzury, a to v návaznosti na práci Františka Bartoše.  

6. listopadu Katedrální architektura Francie. Francouzský podzim ve Zlíně pokračoval 
přednáškou Jiřího Hozy, která byla zaměřena na vývoj gotiky ve 
francouzské architektuře od druhé poloviny 12. století. Ve spolupráci 
s Francouzsko-českým klubem ve Zlíně. 

12. listopadu Na křídlech velké války. Přednáška Jiřího Rajlicha z Vojenského 
historického ústavu o letcích v českých zemích za první světové války. 
V rámci cyklu Rozumíme historii?! ve spolupráci se Státním okresním 
archivem Zlín. 

19. listopadu Filharmonie Bohuslava Martinů. Historie zlínské filharmonie očima Marka 
Obdržálka, hudebníka a dlouholetého ředitele. Součást cyklu Rok české 
hudby. 

26. listopadu Moravské Kopanice… nejen o bohyních. Literární beseda o krásách 
moravských Kopanic. Redaktoři časopisu Malovaný kraj Petr Slinták 
a Vojtěch Urbančík uvedli spisovatele a publicistu Jiřího Jilíka 
a spisovatelku Alenu Bartošíkovou.  

27. listopadu Prodej vyřazených knih z fondu KKFBZ 

29. listopadu Den pro dětskou knihu. Pozvání do říše pohádek a příběhů. Celostátní 
akce pro veřejnost, jejímž cílem je propagovat výchovu ke čtenářství, 
netradičním způsobem oslovit děti a jejich rodiče.  

3. prosince Jak se brouček ztratil. Představení Divadla Leonka pro nejmenší děti 
v Obvodní knihovně Malenovice. 

3. prosince Hudební Kroměříž v období baroka. Přednáška v rámci cyklu Rok české 
hudby byla věnována kroměřížské hudební tradici od konce 16. století, kdy 
zde začaly působit biskupské kapely, a skladbám P. J. Vejvanovského. 
Připravil Marek Obdržálek. 

5. prosince Leoš Janáček a Luhačovice. Beseda Blanky Petrákové s Janem Mikeskou, 
autorem publikace Tajemství P. S., o osudech autora Zápisníku zmizelého, 
spisovatele Ozefa Kaldy. Součást cyklu Rok české hudby. 

10. prosince Vánoční řetěz, čtení inspirované Vánocemi. Tradiční předvánoční pořad, 
v němž známé osobnosti četly ze svých oblíbených knih: spisovatel Antonín 
Bajaja, režisér Petr Horký, herec Zdeněk Lambor, herečka Milena 
Marcilisová, mluvčí Policejního prezídia Jana Macalíková a knihovnice Jana 
Tomancová. V pořadu vystoupila zpěvačka a houslistka Jitka Šuranská, 

 



držitelka Ceny Anděl Akademie populární hudby za rok 2013. 

16. prosince  Vánoční výtvarná dílna. Děti vyráběly vánoční přáníčka. 

 

 

Výstavky 

Ústřední knihovna 

leden Jan Karafiát: Broučci – dokumenty z fondu knihovny, 3. podlaží 

únor Ladislav Mňačko – dokumenty z fondu knihovny, 3. podlaží 

Miroslav Zikmund – dokumenty z fondu knihovny, 4. podlaží 

březen Václav Hájek z Libočan – připravil Ústav pro českou literaturu Akademie věd 
ČR, 4. podlaží 

březen, duben Jaroslav Kovanda – dokumenty z fondu knihovny, 4. podlaží 

duben, květen Bohumil Hrabal – dokumenty z fondu knihovny, ke 100. výročí narození, 
3. podlaží 

květen Osobnosti Literárního jara Zlín – dokumenty z fondu knihovny a fotografie 
z minulých ročníků festivalu Literární jaro Zlín, 4. podlaží 

Školní časopis roku – výstava soutěžních prací, 3. podlaží 

červen Trolejbusy. 70 let od zahájení provozu ve Zlíně – dokumenty z fondu 
knihovny, 4. podlaží 

Jazz v knihovně – dokumenty z hudebního fondu knihovny, 3. podlaží  

Má přítelkyně žížala – výstava dětských ilustrací k básním Jaroslava 
Kovandy, 3. podlaží 

červen, červenec Rok české hudby v knihovně – dokumenty z fondu knihovny k výročí 
významných českých umělců Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Bedřicha 
Smetany a dalších, 3. podlaží 

Jsem jako ty – obrazy a básně pacientů se schizofrenií, připraveno ve 
spolupráci s Centrem služeb postiženým Zlín, foyer 

červenec Tomáš Baťa, československý selfmademan – putovní výstava Gymnázia 
Zlín-Lesní čtvrť, 4. podlaží 

červenec, srpen Putování Zlínským krajem – dokumenty z fondu knihovny, 4. podlaží 

srpen, září Štípa, Lešná, Lukov – dokumenty z fondu knihovny, 3. podlaží 

září, říjen 1. světová válka ve Sdělení zřízenectvu firmy T. & A. Baťa z roku 1918 – 
ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války. Válečné informace z Digitální 
knihovny KKFBZ, 4. podlaží 

1. světová válka (1914 – 1918) v české a světové literatuře – dokumenty 
z fondu knihovny, 3. a 4. podlaží 

září Sledge hokej – výstava fotografa Jaroslava Kvapila se zaměřením na zlínský 
klub, foyer 

Knihovna primátorů statutárního města Zlína – vybrané dokumenty z fondu 
knihovny darované městem Zlínem, 4. podlaží 

Folk a country v knihovně – dokumenty z fondu knihovny, 3. podlaží  

říjen Julien Morel: Mythe – z díla francouzského umělce, ve spolupráci 
s Francouzsko-českým klubem ve Zlíně, součást Francouzského podzimu ve 

 



Zlíně, předsálí 2. podlaží 

Jsme ze stejné planety – fotografie Jindřicha Štreita, foyer 

říjen, listopad Jak ševci v knihovně cvikali boty – historické fotografie 15. budovy, 
obuvnická výroba od roku 1949 do roku 1998, foyer a 4. podlaží 

listopad, prosinec Radují se kočky, že padají vločky – soutěžní práce dětské výtvarné soutěže, 
foyer 

prosinec Vánoční inspirace – vánoční příběhy, recepty, koledy, nápady na tvorbu 
zimních dekorací atd. z fondu knihovny, 3. podlaží,  

Sametová revoluce – dokumenty z fondu knihovny, k 25. výročí Sametové 
revoluce, 4. podlaží 

 

Obvodní knihovna Jižní Svahy 

leden, únor Tečka za tečkou – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy  

březen Moje rodina čte – MŠ Zlín, Družstevní  

Slunce náš přítel – DDM Astra  

březen, duben Já a moje rodina – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy 

duben Od jara do zimy – MŠ Zlín, Budovatelská 

květen, červen Moje rozcvička – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy 

červenec, srpen Jak jsme se zriflovali – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy 

září, říjen Když jsme ostrouhali pastelky – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy 

říjen Putování Zlínským krajem – ZŠ Zlín, Okružní 

Klauni – ZŠ Zlín, Křiby 

listopad, prosinec Jak jsme zpracovali staré výkresy – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy  

 

Obvodní knihovna Malenovice  

leden Pohádka – ZUŠ Zlín-Malenovice 

Sněží – MŠ Zlín, tř. Svobody 

únor, březen Zahrada – ZUŠ Zlín-Malenovice 

březen Moje rodina – MŠ Zlín, tř. Svobody 

duben, květen Mimina – ZUŠ Zlín-Malenovice 

Jaro a Velikonoce – MŠ Zlín, tř. Svobody 

červenec, srpen Barevný rok – MŠ Zlín, tř. Svobody  

září, říjen Přírodní inspirace – ZUŠ Zlín-Malenovice 

Zářivý podzim – MŠ Zlín, tř. Svobody 

listopad Vzpomínka na moře – ZUŠ Zlín-Malenovice  

prosinec Barevné potěšení – Iva Adamová (amatérská výtvarnice) 

Dvojice – ZUŠ Zlín-Malenovice 

 

 



Obvodní knihovna Díly 

leden, únor Zimní hry – MŠ Zlín, Slínová 

březen – květen S encyklopedií do vesmíru – ZŠ Dřevnická (školní družina) 

červenec, srpen Náš kulatý svět – školní družina při ZŠ Komenského II. 

říjen, listopad Barvy podzimu – Výstava výtvarných prací Mateřské školy na tř. T. Bati 

 
  

 





Příloha 7 

Publikační činnost a vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích 

 

Texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty 

1. TOMANCOVÁ, Jana. Ochotníci ve zlínské knihovně. Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 2 
[cit. 2015-01-19]. Dostupný z WWW: http://duha.mzk.cz/clanky/ochotnici-ve-zlinske-
knihovne, ISSN 1804-4255 

2. TOMANCOVÁ, Jana. Zlínský kraj ocenil čtyřlístek nejlepších knihoven a knihovníků v kraji. 
Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 3 [cit. 2015-01-19]. Dostupný z WWW: 
http://duha.mzk.cz/clanky/zlinsky-kraj-ocenil-ctyrlistek-nejlepsich-knihoven-knihovniku-v-
kraji, ISSN 1804-4255 

3. KAŇKA, Jan. Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji - zkušenosti, postřehy, 
INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 
27. -- 28. května 2014 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2014. Dostupný z: 
http://www.inforum.cz/…/cs/sbornik/, ISSN 1801–2213 

4. KAŇKA, Jan. Směr Berlín, aneb, Ze studijní cesty SDRUK ČR do německých knihoven, Čtenář 
: měsíčník pro knihovny, ISSN 0011-2321, roč. 66, č. 10 (2014), s. 355-358 

5. KAŇKA, Jan. Automat knihovna s Ing. Lukášem Budínským, vedoucím oddělení IT Knihovny 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně : "Kdyby se uživatelské prostředí řídilo tím, co chtějí 
čtenáři, tak bychom knihovní systémy ani nepoznali...", Čtenář : měsíčník pro knihovny, 
ISSN 0011-2321, roč. 66, č. 10 (2014), s. 348-351 

6. KAŇKA, Jan. Automat knihovna s Mgr. Filipem Křížem, vedoucím Oddělení knihovních 
aplikací a digitalizace Národní lékařské knihovny ČR : "Vzhledem k rychlému vývoji 
technologií je pořád co zlepšovat...", Čtenář : měsíčník pro knihovny. ISSN 0011-2321, 
roč. 66, č. 5 (2014), s. 168-171 

7. KAŇKA, Jan. Automat knihovna s PhDr. Martinem Krčálem, odborným asistentem KISK FF 
MU, Brno : "Důležité je naučit studenty o technologiích kriticky přemýšlet..." / Jan Kaňka. In: 
Čtenář : měsíčník pro knihovny, ISSN 0011-2321, roč. 66, č. 7/8 (2014), s. 248-250 

8. KAŇKA, Jan. Automat knihovna s RNDr. Tomášem Řehákem, ředitelem Městské knihovny 
v Praze : "Není to chvilková móda, která se přežene a zase ‚bude dobře‘ - e-knihy tady jsou 
a budou...", Čtenář : měsíčník pro knihovny, ISSN 0011-2321, roč. 66, č. 3 (2014), s. 93-97 

9. KAŇKA, Jan. Automat knihovna s RNDr. Tomášem Řehákem, ředitelem Městské knihovny 
v Praze : "Každá koruna, kterou investujeme do webu, je koruna, kterou investujeme do 
nějaké služby...", Čtenář : měsíčník pro knihovny, ISSN 0011-2321, roč. 66, č. 2 (2014), 
s. 48-52 

10. New library buildings in Europe: documentation 2014: [the 17th seminar of the Liber 
Architecture Group, held at the Helsinki University Library, Helsinki, 5 to 9 May 2014]. 
V Praze: Vysoká škola chemicko-technologická, 2014. 232 s. ISBN 978-80-7080-879-5 

11. FILÍPKOVÁ, Eva. Baťovy závody - geniální myšlenka československého průmyslníka. 
Ročenka Sdružení knihoven České republiky: The Czech Republic Library Association = 
Bibliotheksverband der Tschechischen Republik, ISBN 978-80-86249-70-4, roč. 2013 
(2014), s. 128 – 138 

 

 

 

 



 

Vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích  

1. KAŇKA, Jan: Nové sídlo Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Kolegium regionu 
SKIP Velká Morava, 19. 2. 2014, KKFBZ Zlín. 

2. TOMANCOVÁ Jana: Knihovny Zlínského kraje v roce 2013 nejen v číslech. Seminář 
9. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 26. 3. 2014, Zlín. 

3. TOMANCOVÁ Jana: Knihovny Zlínského kraje v roce 2013. Seminář pracovníků 
profesionálních knihoven Zlínského kraje, 10. 4., Kroměříž. 

4. ŠTANCLOVÁ Iveta: Kdo hledá, najde – ukázka literární lekce s prvky IVU. Informační 
vzdělávání uživatelů, 23. 4. – 24. 4. 2014, Havířov.  

5. KAŇKA, Jan: Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji - zkušenosti, postřehy. 
INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, 
27. -- 28. 5. 2014, VŠE Praha. 

6. VAŠKOVÁ, Hana: Periodika a zvukové dokumenty v KKFB Zlín. 24. akviziční seminář, 
10. 6. 2014, Zlín. 

7. FILÍPKOVÁ, Eva: Valašský Edison Josef Sousedík. Kolokvium českých, moravských 
a slovenských bibliografů, 5. – 7. 10. 2014, Pezinok. 

8. ŠTANCLOVÁ Iveta: Internet bezpečně. Děti v síti, 16. 10. 2014, Brno. 

9. ČÁSTKOVÁ, Pavla: Zlínská literární tržnice. Seminář pro knihovníky okresu Zlín, 
12. 11. 2014, Zlín.  

10. HOFERKOVÁ Jana: Zlínská knihovnička aneb Kocour Miloš dětem. Seminář pro knihovníky 
okresu Zlín, 12. 11. 2014, Zlín.  

11. SVOBODOVÁ Zuzana: A co děti, mají si kde číst? Seminář pro knihovníky okresu Zlín, 
12. 11. 2014, Zlín.  

12. KAŇKA, Jan: Knihovny Zlín - souborný katalog zlínských knihoven. 15. konference Archivy, 
knihovny, muzea v digitálním světě, 26. – 27. 11. 2014, Národní archiv Praha. 

  

 



Příloha 8  

Akce pro školy a veřejnost 2014 (1. část) 

  

   

Hadrová Ančka, beseda. (22. ledna) Antonín Dvořák. Hudební beseda 
Marka Obdržálka (5. února) 

Josef Ruszelák a Antonín Bajaja 
(12. února) 

 

   

Baťa, Židé, holokaust (19. února) Jarní výtvarná dílna (5. března) Ondřej Ševeček (12. března) 

 

   

Evžen Jecho (19. března) Literární soutěž (30. března) Francouzsko-český klub  
(2. dubna) 
 

   

Janáček & Bartoš (3. dubna)  Pohádkové zpívání (14. dubna) Velikonoční dílna (15. dubna) 

 





Akce pro školy a veřejnost 2014 (2. část) 

  

   

Literární jaro Zlín 2014 – Antonín 
Bajaja a Jan Němec (22. dubna) 

Literární jaro Zlín 2014 – Jaroslav 
Kovanda (23. dubna) 

Literární jaro Zlín 2014 – Má 
přítelkyně žížala (23. dubna) 

 

   

Literární jaro Zlín 2014 - Putování 
literárním jarem (16. května) 

Literární jaro Zlín 2014  Dobří 
emigranti se vracejí (20. května) 

 

Knihovna ožívá v noci (16. května) 

  
 

Knihovna ožívá v noci (16. května) Knihovna ožívá v noci (16. května) Čítárna u čerta  
(30. května – 5. června) 

 

   

Čítárna u čerta  
(30. května – 5. června) 

Literární soutěž, krajské kolo  
(11. června) 

Letní příměstský tábor  
(7. července) 

 





Akce pro školy a veřejnost 2014 (3. část) 

  

   

Knihovna primátorů (4. září) Výstava Jižní Svahy (10. září) S tvojí dcerou ne, ASPIK (6. října) 

 

   

Týden knihoven – Speciální prohlídky 
(7. října) 

Týden knihoven – Martin Reiner 
(8. října) 

Francouzský podzim ve Zlíně – 
Julien Morel (16. října) 

 

   

Svět bez hranic (23. října)  Prodej knih (27. listopadu)  Den pro dětskou knihu  
(29. listopadu) 

 

   

Den pro dětskou knihu  
(29. listopadu) 

Divadlo Leonka, Malenovice  
(3. prosince) 

Vánoční řetěz, čtení (10. prosince) 

 





Příloha 9  

Ediční činnost a odborné akce v roce 2014 (obrazová příloha) 

 

  

   

Obálka časopisu  
ZVUK Zlínského kraje,  
jaro/léto 2014 

Obálka časopisu  
ZVUK Zlínského kraje,  
podzim/zima 2014 

Obálka ročenky Knihovny Zlínského 
kraje : Činnost a výsledky veřejných 
knihoven 2013 

 

   

Kolegium SKIP (19. února) Setkání starostů (26. března) Valná hromada SDRUK (2. dubna) 

 

   

Udělení medaile Z. V. Tobolky za 
významný přínos k rozvoji českého 
knihovnictví PhDr. Zdeňce Friedlové 
(20. září) 

Ocenění knihoven a knihovníků 
Zlínského kraje (16. října) 

Ocenění knihoven a knihovníků 
Zlínského kraje (16. října) 

 





Příloha 10 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 

Počet podaných žádostí o informace:  0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0 

Počet stížností podaných podle § 16a: 0 
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