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ÚVOD 

Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, (KKFB) plní funkci krajské knihovny podle 
knihovního zákona č. 257/2001 Sb. a zřizovací listiny. Na základě smlouvy se Statutárním městem 
Zlínem zajišťuje funkce městské knihovny, na jejichž financování se město podílí.  

Krajská knihovna poskytuje knihovnické a informační služby v Ústřední knihovně na tř. Tomáše Bati, 
ve třech online propojených obvodních knihovnách na Jižních Svazích, v Malenovicích a na Dílech a ve 
12 menších pobočkách na území města Zlína. Nově byla v loňském roce otevřena pobočka knihovny 
na Jižních Svazích-Podlesí. Nárůst počtu návštěvníků, registrovaných čtenářů a výpůjček oproti 
roku 2006 dokládá zájem o knihovnické služby, které knihovna poskytuje. Současně přitom roste 
nabídka online služeb poskytovaných prostřednictvím WWW stránek knihovny (prodlužování výpůjční 
lhůty, rezervace vypůjčených titulů, popř. jejich zrušení, možnost volby odesílání oznámení o rezervaci 
e-mailem, atd.).  

V průběhu minulého roku získala knihovna tři ocenění, která jsme přijali jako povzbuzení pro naši další 
práci. WWW stránky knihovny získaly první místo v 8. ročníku soutěže Biblioweb 2007 o nejlepší 
webovou prezentaci knihovny, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a která 
se koná pod záštitou Asociace krajů České republiky. 

KKFB získala v krajském kole ocenění Společnost přátelská rodině, které uděluje Síť mateřských 
center za bezbariérový přístup, vstřícnost k rodičům s kočárky i s malými dětmi, za pořádání programů 
pro školy a rodiny s dětmi a za čisté, zdravé a nekuřácké prostředí. 

Za realizaci celostátní odborné akce František Bartoš jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. 
výročí úmrtí byly krajská knihovna a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně oceněny Českou 
národopisnou společností v rámci ankety O nejúspěšnější počin v oboru za rok 2006 1. místem 
v kategorii konference. Ocenění převzal za obě instituce ředitel Muzea jihovýchodní Moravy PhDr. Ivan 
Plánka 23. června 2007 na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice 2007. 

Udělení těchto ocenění potvrzuje, že úsilí pracovníků knihovny věnované zkvalitňování služeb, 
vstřícnosti vůči uživatelům a péči o zpřístupnění osobnosti a díla Františka Bartoše je pozitivně 
vnímáno laickou i odbornou veřejností.  

V rámci regionálních funkcí zajišťuje KKFB 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 touto činností 
knihovny v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně.  

Pokračoval projekt ochranného reformátování periodik digitalizací pondělního vydání baťovského 
týdeníku Zlín (později Náš kraj) a mikrofilmováním středečního/velkého vydání (později Svět). Na 
projektu s KKFB spolupracují Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a MZA Brno – Státní okresní 
archiv Zlín-Klečůvka. Byly zpřístupněny další dokumenty prostřednictvím digitální knihovny.  

V roce 2007 byl založen Klub dětských knihoven Zlínského kraje při Krajské knihovně Františka 
Bartoše s cílem podpory rozvoje dětského čtenářství a práce s dětmi ve veřejných knihovnách.  

Vzdělávací centrum krajské knihovny zajišťuje vzdělávání knihovníků Zlínského kraje v oblasti 
informačních technologií a odborných knihovnických témat. V roce 2007 se zúčastnilo různých 
vzdělávacích akcí 462 knihovníků.  

Knihovna přispívá svými akcemi ke kulturní nabídce krajského města, v loňském roce se uskutečnilo 
361 kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost. Velmi úspěšné byly akce v rámci Týdne 
knihoven – především večerní program Po setmění v knihovně. Knihovna vydává kulturně 
společenský časopis ZVUK Zlínského kraje a publikace v rámci Edice Zlínský kraj. V prosinci byla 
vydáním tří studií Františka Bartoše ukončena reedice jeho národopisného díla, společný projekt 
KKFB a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.  
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KKFB je zapojena do projektu Národní knihovny ČR na vytváření souboru národních autorit, přispívá 
svými záznamy do České národní bibliografie a Souborného katalogu ČR. Přírůstek knihovního 
fondu (včetně výměnného fondu) činil 20 476 knihovních jednotek. 

Uplynulý rok byl úspěšný a naplněný intenzivní prací, o čemž svědčí předkládaná výroční zpráva. Se 
svěřenými prostředky jsme se snažili nakládat hospodárně a efektivně a získat další na rozvoj knihovny 
formou dotací a darů. V roce 2007 KKFB získala prostředky z dotačních programů Ministerstva 
kultury ČR v celkové výši 423 tisíc Kč a 20 tisíc jako dar na ochranné reformátování periodika Zlín. Jsme 
vděčni za knižní dary od institucí a jednotlivců. Pracovníci knihovny zpracovali čtyři projektové záměry 
pro projekty financované z evropských fondů a podklady pro vyhledávací studii na stavbu nové 
budovy krajské knihovny. 

Většina budov a prostor, v nichž knihovna působí, je majetkem statutárního města Zlína a knihovna je 
používá na základě smluv o výpůjčce. Prostory detašovaného pracoviště na Zarámí, skladu povinného 
výtisku periodik v Malenovicích a skladu knih na Kamenné má knihovna pronajaty. V letošním roce se 
potvrdily obavy z rizika ukončení pronájmu ze strany komerčních subjektů. Knihovna dostala 
tříměsíční výpověď a musela urychleně hledat nové prostory pro detašované pracoviště. Stěhování 
útvaru regionálních služeb a pracoviště ediční činnosti do nových prostor bylo s ohledem na jimi 
spravované fondy knih velmi náročné a omezovalo jejich činnost několik týdnů. Dlouhodobé 
prostorové problémy knihovny a zastavení investic do stávající budovy Ústřední knihovny způsobují 
provozní komplikace, omezují služby pro uživatele a při dlouhodobém neřešení mohou vést až 
k ohrožení vlastní činnosti knihovny.  

Úspěšná činnost knihovny by nebyla možná bez podpory zřizovatele – Zlínského kraje, statutárního 
města Zlína a dobré spolupráce s provozovateli veřejných knihoven na území Zlínského kraje, za 
kterou jsme vděčni. Poděkování si zaslouží pracovníci knihovny, kteří obětavě zajišťují služby pro 
návštěvníky a všechny odborné a podpůrné činnosti a usilují o jejich zkvalitnění.  
 
 
 
12. února 2008  
 
 
 
PhDr. Zdeňka Friedlová 
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace 
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ODBORNÁ ČÁST 

1. KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY 
Automatizované knihovny KKFB, tj. Ústřední knihovna a Obvodní knihovny Jižní Svahy, Malenovice 
a Díly, jsou online propojeny do společné sítě. Registrovaní uživatelé si v těchto knihovnách mohou 
půjčovat a rezervovat dokumenty na základě jednoho čtenářského průkazu. Pobočky na území města 
Zlína nejsou automatizovány a vydávají svým uživatelům vlastní čtenářské průkazy. 

23. dubna 2007 byla pro veřejnost otevřena nová pobočka Podlesí. 
Seznam pracovišť KKFB je součástí přílohy. 

Přehled základních ukazatelů  

Ukazatel 31. 12. 2005 31. 12. 2006 31. 12. 2007 

Registrovaní uživatelé 15 984 14 051 14 366 

Návštěvníci 256 066 234 410 278 040 

Výpůjčky 1 123 390 1 057 839 1 209 407 

 
Nárůst ukazatelů ve srovnání se stejným obdobím minulého roku svědčí o vysokém zájmu o služby, 
které knihovna poskytuje.  
Ukazatel „návštěvníci“ zahrnuje jednak návštěvníky půjčoven, kterým byly poskytnuty registrované 
služby (služby poskytnuté prostřednictvím knihovníků), a studoven (247 020), kulturních 
a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost (9 677), výstav (3 086) a uživatelů internetu (18 257). 
Návštěvníky, kteří užívají prezenčních služeb (studium ve studovnách, vyhledávání v katalogu apod.), 
nelze evidovat, takže skutečná návštěvnost knihovny je ještě vyšší. 

KKFB poskytuje uživatelům klasické knihovnické služby (půjčování dokumentů – knih, periodik, 
zvukových a dalších dokumentů) a informační a konzultační služby poskytované hlavně díky 
moderním informačním zdrojům (elektronický katalog knihovny, Česká národní bibliografie, 
Automatizovaný systém právních informací, elektronické jízdní řády, multimediální CD-ROM, databáze 
přístupné online prostřednictvím internetu). 

Pro informační a rešeršní služby jsou používány online databáze: 
- Infobanka ČTK (databáze Země světa, Biografie a Česká republika) 
- mediální databanka TAM-TAM Anopress 
- EBSCOhost 
- Oxford Reference Online 
- OCLC FirstSearch 
- COTO.JE 
- Manuscriptorium 

 
Automatizované knihovny pracují v automatizovaném knihovnickém systému KP-win SQL. 
Přístup na internet je návštěvníkům poskytován zdarma ve všech automatizovaných knihovnách 
a v pěti pobočkách (Kostelec, Kudlov, Lhotka, Prštné a Želechovice). Přístup na internet je pro všechny 
uživatele zdarma. 

Oddělení pro dospělé čtenáře poskytuje absenční a prezenční výpůjční služby beletrie a naučné 
literatury, časopisů, zprostředkovává meziknihovní výpůjční službu, rezervaci literatury a bibliografické 
a informační služby. Oddělení garantuje jednotnou evidenci registrovaných uživatelů knihovny 
starších 15 let.  

Informační a referenční centrum (IRC), které je součástí oddělení bibliografie a informačních služeb, 
poskytuje informace faktografické, bibliografické, referenční a konzultační a umožňuje prezenční 
studium norem. V IRC je umístěn fond s regionální tematikou (knihy a periodika) a kartotéka 
regionálních osobností. Pracovníci IRC poskytují dokumenty a informace týkající se neziskového 
sektoru.  
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Oddělení pro děti a mládež poskytuje knihovnické a informační služby především návštěvníkům do 
15, resp. 18 let. V oddělení pro děti je speciální péče věnována dětem s různými druhy postižení, 
dyslektickým dětem a dětem ze zvláštních škol a je doplňován fond literatury zaměřené na speciální 
pedagogiku. V oddělení pro děti je centrální evidence uživatelů do 15 let.  

Oddělení periodik, studovna a čítárna poskytuje absenční a prezenční výpůjčky novin a časopisů, 
prezenční půjčování literatury (encyklopedie, výkladové a jazykové slovníky, sbírky zákonů ad.) 
a informační služby především z oblasti výtvarného umění, architektury a práva. Oddělení umožňuje 
prezenční studium periodik získaných jako povinný výtisk.  
Ve studovně je umístěna počítačová lupa pro zvýšení komfortu čtení pro zrakově znevýhodněné 
uživatele. 
Od května do října byla v provozu čítárna v atriu Ústřední knihovny. 

Hudební oddělení poskytuje prezenční a absenční výpůjční služby knih a časopisů s hudební 
tematikou, hudebnin, nahraných zvukových záznamů (CD a magnetofonové kazety), prezenční 
poslech všech zvukových dokumentů, včetně gramofonových desek, a poskytuje informační služby 
z oblasti hudby.  

Zvuková knihovna poskytuje výpůjční služby nevidomým a zrakově i jinak postiženým občanům. 
Půjčuje zvukové nahrávky knih na magnetofonových kazetách a CD (zvukové knihy) a také svým 
uživatelům umožňuje výpůjčky zvukových nahrávek z fondu hudebního oddělení. Pravidelně jsou 
tištěny seznamy novinek. 

V knihovně jsou poskytovány reprografické služby z tištěných dokumentů z fondu KKFB a možnost 
tisku z elektronických informačních zdrojů, především z internetu. 

Obvodní knihovny poskytují knihovnické služby (prezenční a absenční výpůjčky beletrie, naučné 
literatury a periodik), bibliograficko-informační služby, besedy pro školy a přístup na internet. 

Pobočky poskytují výpůjčky knih a periodik, pobočky Kostelec, Kudlov, Lhotka, Prštné a Želechovice 
také přístup na internet. 
Dokumenty uložené v depozitních skladech jsou uživatelům dodávány na základě objednávky, kterou 
mohou uskutečnit prostřednictvím knihovníka ve všech odděleních Ústřední knihovny a v obvodních 
knihovnách. Požadavky na výpůjčky periodik jsou vyřizovány jednou týdně (pátek), požadavky na 
výpůjčky knih a norem jsou dodávány dvakrát v týdnu (úterý a pátek). 

WWW stránky (www.kfbz.cz) informují o činnosti KKFB, knihovním fondu, nových přírůstcích fondu, 
aktivitách pro veřejnost, ediční činnosti. Obsahují modul vyhledávání v online katalogu knihovny, 
přehledný výběr dalších internetových odkazů i odborné informace pro veřejné knihovny.  
- Nově byly zavedeny služby online prodlužování výpůjční doby (prolongace), rušení rezervace 

a zasílání oznámení o rezervaci e-mailem. 
- Byla provedena změna navigace ve webovém katalogu. 
- Bylo zaznamenáno 109 295 přístupů na domovskou stránku KKFB a 181 477 přístupů na online 

katalog. 
- Bylo zaznamenáno 423 569 virtuálních návštěv webových stránek knihovny (od roku 2007 měřeno 

podle metodiky pro celostátní statistiku). 
- Průběžně jsou aktualizovány seznamy přírůstků knihovního fondu (knihy, zvukové dokumenty) 

a jednotlivé rubriky. 
Prostřednictvím WWW stránek je zajišťována informační služba Ptejte se knihovny, která zodpovídá 
bibliografické a faktografické dotazy během dvou pracovních dnů. Jejich prostřednictvím je také 
možné se přihlásit k bezplatné informační službě e-bulletin, což je rozesílání aktuálních informací 
z knihovny e-mailem. 

WWW stránky knihovny získaly první místo v 8. ročníku soutěže Biblioweb 2007 o nejlepší webovou 
prezentaci knihovny (v kategorii měst nad 25 tis. obyvatel i v absolutním pořadí), kterou vyhlašuje SKIP 
ČR a která se koná pod záštitou Asociace krajů České republiky. 
V roce 2007 byla zřízena nová doména www.frantisekbartos.cz, která poskytuje souhrnné informace 
o životě a díle Františka Bartoše.  
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Knihovnické a informační služby – číselné ukazatele 2006, 2007 

 2006 2007 

Registrovaní čtenáři 14 051 14 366 

z toho čtenáři do 15 let 2 078 2 192 

Návštěvníci 234 410 278 040 

Výpůjčky celkem 1 057 839 1 209 407 

z toho:  naučné literatury pro dospělé 436 890 481 681 

z toho: výpůjčky periodik 194 953 185 797 

beletrie pro dospělé 449 962 511 096 

naučné literatury pro děti 52 823 67 601 

beletrie pro děti 98 169 126 721 

zvukových a jiných dokumentů 8 700 11 052 

zvukových knih pro nevidomé 11 295 11 256 

MVS: vyřízené požadavky našich čtenářů  241 344 

vyřízené požadavky z jiných knihoven 1 253 1 359 

Rezervace literatury 5 975 6 966 

Užívání internetu čtenáři celkem (uživatelé) 10 608 18 257 

Přístupy na WWW stránky KKFB  96 406 109 295 

Přístupy na online katalog KKFB  193 700 181 477 

Kurzy pro veřejnost 50 56 

Akce pro veřejnost (besedy, přednášky) 27 28 

Akce pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školy) 402 333 

Návštěvníci akcí pro veřejnost a školy cca 11 500  12 763 

Odeslané upomínky celkem  8 065 8 432 

z toho:  2. + 3. upomínka  7 193 7 555 

upomínací dopis + pokus o smír 872 877 

Kopírování z fondu KKFB (stránky) 32 081 31 053 

Dotazy bibliografické, faktografické, referenční celkem 23 318 19 993 

z toho: ústní 22 460 19 106 

s tištěným výstupem 858 887 

Rešerše 4 3 

Dotazy online služby Ptejte se knihovny 63 79 

Počet studijních míst 130 130 

Počet počítačů pro veřejnost 30 32 

 z toho s přístupem na internet 19 22 
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2. KNIHOVNÍ FOND 

2.1. AKVIZICE 
Knihovní fond (včetně výměnného fondu) byl nakoupen z příspěvku zřizovatele a z příspěvku 
Statutárního města Zlína (SMZ) v celkové částce 3 487 047 Kč (z toho 2 935 200 Kč za knihy).  
Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji KKFB obdržela 485 svazků knih. 
Z projektu Ministerstva kultury ČR (MK ČR) Česká knihovna obdržela KKFB zdarma 16 titulů (tj. 
21 svazek) knih českých autorů vydaných v roce 2006 a 2007.  
Přírůstek knižního fondu činil 18 534 svazků, z toho 16 401 svazků pro krajskou knihovnu (3 382 svazků 
pro pobočky a 1 253 svazků svázaných periodik) a 2 133 svazků pro výměnný fond. 
Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů činil 975 knihovních jednotek, z toho 
388 zvukových knih pro nevidomé (306 magnetofonových kazet a 82 CD). 
Přírůstek CD-ROM a DVD-ROM činil celkem 64 titulů.  
Do knihovny docházelo celkem 2 671 titulů periodik (z toho 2 525 titulů jako povinný výtisk).  
Průměrná cena knihy zakoupené v roce 2007 byla 180 Kč. Při akvizici jsme využívali slevy 
v knihkupectvích, výprodejové slevy a další jednorázové slevy pro knihovny od různých nakladatelů. 
 

2.2. EVIDENCE, KATALOGIZACE, REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU 
Jmenné i věcné zpracování všech dokumentů se důsledně řídí pravidly AACR2 a MARC 21. Pro 
katalogizaci je využívána centrální databáze jmenných autorit Národní knihovny ČR (použito 3 495, 
tj. 78% úspěšnost) a přebírání záznamů z katalogů jiných knihoven prostřednictvím Jednotné 
informační brány. 
KKFB spolupracuje na projektu NK ČR Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit 
zasíláním autoritních záznamů do centrální báze v NK ČR. Bylo odesláno 48 záznamů jmenných 
autorit. 
Průběžně byly prováděny opravy a redakce databáze knihovního fondu KKFB včetně slovníku autorit 
(opravy MDT, slučování, doplňování polí a podpolí na úroveň subminimálního záznamu, třídění 
záznamů podle roku vydání). 
Byly tištěny katalogizační záznamy do klasického lístkového generálního jmenného katalogu. 
Současně byla prováděna jeho revize. Generální katalog byl k 31. 12. 2007 uzavřen a od roku 2008 
bude veden pouze v elektronické podobě. Pravidelně je doplňován katalog poboček.  
Katalog knihovního fondu KKFB je přístupný v elektronické formě na všech stanicích počítačové sítě 
i na WWW stránkách knihovny www.kfbz.cz/katalogy.htm.  
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Přírůstek a úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2007 (mimo výměnný fond) 

 knihovní jednotky 

Přírůstek celkem 18 343 

z toho: knihy 16 401 

z toho: beletrie pro dospělé  6 064 

naučná literatura pro dospělé  7 102 

z toho: svázaná periodika 1 253 

beletrie pro děti  2 123 

naučná literatura pro děti  1 112 

ostatní dokumenty 1 942 

z toho: hudebniny 89 

kartografické dokumenty 389 

grafika 17 

normy 411 

CD 587 

magnetofonové kazety 0 

zvukové knihy pro nevidomé (MK) 306 

zvukové knihy pro nevidomé (CD) 82 

videokazety 0 

CD-ROM 34 

DVD-ROM 30 

Způsob nabytí: nákupem  15 643 

darem 890 

náhradou 72 

povinný výtisk – knihy 485 

povinný výtisk – svázaná periodika 1 253 

Úbytek celkem  12 452 

z toho: knihy 12 452 

z toho: beletrie pro dospělé  7 621 

naučná literatura pro dospělé 1 652 

beletrie pro děti 2 696 

naučná literatura pro děti 483 

Počet titulů docházejících periodik 2 671 

z toho: povinný výtisk 2 525 

Počet exemplářů periodik celkem 2 718 
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Přírůstek a úbytek knihovního fondu – výměnný fond – k 31. 12. 2007 

 Knihovní jednotky  

Přírůstek celkem 2133 

z toho: knihy 2133 

z toho: beletrie pro dospělé 965 

naučná literatura pro dospělé 359 

beletrie pro děti 591 

naučná literatura pro děti 218 

Způsob nabytí: nákupem  2 133 

Úbytek celkem  17 

z toho: knihy 17 

z toho: beletrie pro dospělé  9 

naučná literatura pro dospělé 2 

beletrie pro děti 6 

 

Celkový přírůstek knihovního fondu k 31. 12. 2007: 20 476 knihovních jednotek 

z toho knihy: 18 534 knihovních jednotek 

Vyřazování 
Při vyřazování dokumentů z knihovního fondu se KKFB řídí knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. 
a prováděcí vyhláškou MK ČR č. 88/2002 Sb.  
Bylo vyřazeno 12 469 svazků zničených, opotřebených, zastaralých či ztracených duplicitních tištěných 
dokumentů.  
Prodej vyřazených knih se uskutečnil 28. února, 20. června a 31. října. Bylo prodáno celkem 
2 431 dokumentů. Dalších 724 svazků bylo prodáno veřejným knihovnám ČR v souladu s knihovním 
zákonem. 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2007 
 krajská knihovna vč. výměnného fondu

Knihovní fond celkem 427 225 445 012 

z toho: knihy 390 188 407 855 

z toho: beletrie pro dospělé  160 155 169 160 

 naučná literatura pro dospělé  162 660 165 540 

 z toho: svázaná periodika 3 040 3 040 

 beletrie pro děti  47 845 52 137 

 naučná literatura pro děti  19 528 21 018 

 ostatní dokumenty 37 145 37 157 

z toho: hudebniny 3 514 3 514 

 kartografické dokumenty 981 987 

 grafika 68 68 

 normy 8 774 8 774 

 gramodesky 4 015 4 015 
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 CD 5 633 5 633 

 magnetofonové kazety 1 636 1 636 

 zvukové knihy pro nevidomé (MK) 11 777 11 777 

 zvukové knihy pro nevidomé (CD) 82 82 

 videokazety 177 49 

 CD-ROM 441 451 

 DVD-ROM 49 49 

2.3. DEPOZITÁŘE 
Kromě příručních skladů knihovního fondu v Ústřední knihovně a obvodních knihovnách je méně 
užívaný fond knih uložen v depozitních skladech: 
- Kamenná 3849 – nájem od soukromého subjektu (sklad beletrie), 
- Mikoláše Alše 558 – výpůjčka od SMZ (sklad materiálu, dočasné uložení doplňkového fondu, 

nevhodný pro dlouhodobé uložení knižního fondu), 
- Osvoboditelů 3778 (Kolektivní dům) – výpůjčka od SMZ (sklad naučné literatury a norem), 

Periodický tisk, který KKFB dostává od roku 2003 jako povinný výtisk (konzervační fond), je uložen ve 
skladu: 
- Zlín-Malenovice 1147 – nájem od firmy Pozemní stavitelství Zlín, a. s.  

2.4. OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU 
Svazky knih jsou baleny do průhledné folie, výběrově je zpevňována vazba a podle potřeby prováděny 
opravy poškozených svazků. 
Knihy a jednotlivá čísla periodik jsou průběžně opatřovány etiketami elektronické ochrany knihovního 
fondu. 
Vybrané tituly periodik (MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, Zlínský deník, Valašský 
deník, Slovácký deník, Kroměřížský deník) jsou průběžně kompletovány a připravovány na knižní 
vazbu. Knižní vazbou bylo svázáno celkem 99 svazků.  
Ostatní tituly periodik jsou kompletovány a ukládány do speciálních lepenkových obalů. 

 

Provedené práce svazky 

Balení 34 951 svazků 

Opravy, převazby apod. 5 339 svazků 

 

 

 12



3. ODBORNÁ, METODICKÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

3.1. VLASTNÍ ODBORNÉ AKTIVITY A SPECIALIZACE KKFB 
Specializace KKFB souvisí se zaměřením odborné činnosti: 
- bibliografická registrace knižní a časopisecké produkce ve Zlínském kraji, 
- budování databáze regionálních osobností (KKFB se zaměřuje především na osobnosti, které mají 

vztah k území okresu Zlín, ostatní regionální databáze budují MVK Vsetín, KBBB v Uherském 
Hradišti, KK v Kroměříži), 

- dokumentace života a díla Františka Bartoše, propagace a zpřístupnění jeho díla, 
- specializace doplňování knihovního fondu – regionální literatura, literatura společenskovědních 

oborů, průmyslový design, architektura, 
- ochranné reformátování pro záchranu významných periodik a monografií se vztahem ke 

Zlínskému kraji, 
- ediční činnost se zaměřením na literaturu se vztahem ke Zlínskému kraji (Edice Zlínský kraj, 

časopis ZVUK Zlínského kraje). 

Digitální knihovna 
Digitální knihovna KKFB (DK) byla instalována v prosinci 2006 a slouží jako úložiště digitálních 
dokumentů, které vznikly jednak jako produkt ochranného reformátování (záchrana a zpřístupnění 
vzácných a ohrožených zejména regionálních tištěných dokumentů), jednak přímo digitálně ve formě 
předtiskové přípravy (zejména publikace vydávané KKFB). DK je umístěna na zvláštním serveru 
(OS Linux) na adrese http://dlib.kfbz.cz a používá SW Kramerius. Prvními dokumenty zpřístupněnými 
v DK byla stará baťovská periodika Sdělení (později Zlín), která jsou postupně doplňována. Z dalších 
dokumentů lze jmenovat např. časopis ZVUK Zlínského kraje či díla Františka Bartoše a o něm (Nové 
národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými, Z pamětí a života Fr. Bartoše ad.). Přístup 
k digitálním dokumentům v DK je v souladu s autorským zákonem, u volných děl je možný plný 
přístup odkudkoli z internetu, u ostatních pouze z počítačů v síti knihovny.  

Dokumentace života a díla Františka Bartoše  
V průběhu 1. pololetí roku 2007 byla ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
zpracována dokumentace projektu Rok Františka Bartoše ve Zlíně a ve Zlínském kraji 2006 
v tištěné a elektronické podobě na CD. Dokumentace projektu mapuje jednotlivé akce a události, 
které se během roku uskutečnily, jejich ohlasy v médiích, informace o reedici díla Františka Bartoše 
atd. Elektronická verze přináší oproti tištěné rozšířenou obrazovou dokumentaci (fotografie, pozvánky, 
programy), plný text sborníku z konference a výběrově plné texty článků uvedených v bibliografii. 
Online verze dokumentace projektu je dostupná na www.kfbz.cz/bartos/rfb/index.html. Ve spolupráci 
se zlínským muzeem byla rovněž zpracována webová prezentace Františka Bartoše 
www.frantisekbartos.cz. 
Za realizaci konference František Bartoš jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí 
(25.–26. dubna 2006) byly krajská knihovna a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně oceněny Českou 
národopisnou společností v rámci ankety O nejúspěšnější počin v oboru za rok 2006 1. místem 
v kategorii konference. Ocenění převzal za obě instituce ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
PhDr. Ivan Plánka 23. června 2007 ve Strážnici na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice 2007. 

Zámecké knihovny ve Zlínském kraji 
Záměrem projektu je shromáždit a publikovat informace o zámeckých a hradních knihovnách ve 
Zlínském kraji, jejichž fondy jsou jen částečně zmapovány a informace o nich nebyly v uceleném 
souhrnu publikovány. Na přípravě publikace Zámecké knihovny ve Zlínském kraji knihovna 
spolupracuje s odbornými pracovníky oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea 
PhDr. Petrem Maškem a PhDr. Lubošem Antonínem. Dále se na přípravě textů podíleli bc. Cyril Měsíc 
(knihovník Arcibiskupské knihovny v Kroměříži), mgr. Kateřina Czinegová, odborné posouzení textů 
zpracoval PhDr. Zdeněk Pokluda (ředitel MZA Brno – Státní okresní archiv Zlín-Klečůvka). 
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Ochranné reformátování – projekt záchrany „baťovských novin“  
V roce 2007 pokračoval projekt ochranného reformátování periodik digitalizací pondělního vydání 
baťovského týdeníku Zlín (později Náš kraj) a mikrofilmováním středečního/velkého vydání (později 
Svět). Na projektu s KKFB spolupracují Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a MZA Brno – Státní 
okresní archiv Zlín-Klečůvka. 

Tvorba databází, přispívání do celostátních databází a Souborného katalogu ČR, bibliografická 
činnost 
Databáze knihovního fondu KKFB v současnosti obsahuje cca 181,5 tis. titulů (z toho cca 164 tis. titulů 
knih).  
V roce 2007 byla podepsána smlouva s NK ČR o spolupráci na Souborném katalogu ČR. Celkem bylo 
zasláno 4 312 záznamů monografií, hudebnin a kartografických dokumentů, z toho pouze 195 
záznamů bylo vráceno k opravě (95% úspěšnost). 
Do souběžné regionální článkové bibliografie byly zpracovány 3 273 záznamy. V rámci Kooperačního 
systému článkové bibliografie bylo do souborné databáze NK ČR (ANL – Články v českých novinách, 
časopisech a sbornících) odesláno 970 záznamů. 
V oddělení pro dospělé čtenáře je doplňována a aktualizována databáze regionálních osobností 
v databázi autorit.  
V odděleních jsou průběžně doplňovány specializované kartotéky pro poskytování informačních 
služeb (regionální osobnosti, obce zlínského regionu, Zlínský kraj, spisovatelé, ilustrátoři, tematické 
kartotéky). 
Další údaje viz kapitola 2.2. 

Účast v poradních orgánech MK ČR, NK ČR, celostátních a krajských odborných sekcích 
a komisích 
Krajská knihovna Františka Bartoše je kolektivním členem profesních organizací Sdružení knihoven 
České republiky (SDRUK ČR), Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), České národní 
skupiny International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML). 
Členství v odborných orgánech a pracovních skupinách: 
- PhDr. Zdeňka Friedlová – Ústřední knihovnická rada (poradní orgán ministra kultury ČR), Rada 

sdruk, redakční rada časopisu ZVUK Zlínského kraje, redakční rada Edice Zlínský kraj 
- Ing. Jan Kaňka – Sekce pro bibliografii SDRUK ČR, Sekce pro informační technologie SDRUK ČR, 

pracovní skupina pro analytické zpracování při NK ČR, pracovní skupina pro ochranné 
reformátování při NK ČR, komise MK ČR pro dotační program VISK 9  

- Jan Marek – Sekce pro informační technologie SDRUK ČR 
- Eva Peprníčková – Sekce pro regionální funkce SDRUK ČR, krajská komise soutěže Vesnice roku, 

pořádané Svazem obcí a měst a Spolkem pro obnovu venkova, regionální výbor SKIP Velké 
Moravy 

- Jana Řeháková – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů (zvukové dokumenty) 
při NK ČR 

- RNDr. Helena Šimová – komise pro služby při NK ČR 
- Ing. Jana Tomancová – Sekce vzdělávání skip, komise MK ČR pro dotační program VISK 2 
- Mgr. Lenka Linková – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů (elektronické 

zdroje) při NK ČR 
- Hana Vašková – pracovní skupina pro věcné zpracování při NK ČR 
- Jitka Zaorálková – pracovní skupina pro jmenné zpracování při NK ČR 
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Vystoupení pracovníků KKFB na seminářích a konferencích 

- FRIEDLOVÁ, Zdeňka: Regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji v roce 2007. (Seminář 
Regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji. Setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 
18. 4. 2007, Zlín)  

- FRIEDLOVÁ, Zdeňka: Regionální funkce knihoven – jak dál? (Seminář pracovníků profesionálních 
knihoven Zlínského kraje, 17. 5. 2007, Vsetín) 

- FRIEDLOVÁ, Zdeňka: Rok Františka Bartoše ve Zlíně a ve Zlínském kraji – společný projekt muzea 
a knihovny. (Konference KNIHOVNY.CZ – od internetu ke čtenářství, 20.–22. 6. 2007, Olomouc) 

- FRIEDLOVÁ, Zdeňka, KAŇKA, Jan: Digitální knihovna Zlínského kraje – projektový záměr. (Seminář 
knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 11. 4. 2007, Zlín) 

- KAŇKA, Jan: Web pro malé knihovny. (Seminář Regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji. 
Setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 18. 4. 2007, Zlín) 

- KAŇKA, Jan: Regionální obrazové sbírky na webu. (Seminář knihoven paměťových institucí 
Zlínského kraje, 6. 11. 2007, SOkA Kroměříž) 

- KAŇKA, Jan: František Bartoš digitálně – web o jeho životě a díle. (Seminář knihoven paměťových 
institucí Zlínského kraje, 6. 11. 2007, SOkA Kroměříž) 

- KAŇKA, Jan, GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla: Bibliografická reflexe osobnosti a díla Františka Bartoše. 
(Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů 2007, 30. 9.–2. 10. 2007, Strážnice) 

- KAŇKA, Jan, MAREK, Jan: Digitální knihovna Krajské knihovny Františka Bartoše. (Seminář 
knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 11. 4. 2007, Zlín) 

- PEPRNÍČKOVÁ, Eva: Knihovna roku 2006. (Seminář pro starosty a zástupce obcí a knihovny 
neprofesionálních veřejných knihoven regionu Uherské Hradiště, 16. 1. 2007, Suchá Loz) 

- PEPRNÍČKOVÁ, Eva: Plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb v okrese 
Zlín. (Seminář Regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji. Setkání starostů obcí a knihovníků 
okresu Zlín, 18. 4. 2007, Zlín) 

- PEPRNÍČKOVÁ, Eva: Klub dětských knihoven Zlínského kraje. (Seminář pracovníků profesionálních 
knihoven Zlínského kraje, 17. 5. 2007, Vsetín) 

- PEPRNÍČKOVÁ, Eva: Plnění standardu VKIS ve Zlínském kraji v roce 2006 (Seminář pro vedoucí 
městských a střediskových knihoven, 14. 6. 2007, Vsetín) 

- PEPRNÍČKOVÁ, Eva: Projekt Benchmarking knihoven. (Porada profesionálních knihoven okresu 
Zlín, 12. 12. 2007, KKFB, Zlín) 

- PILAŘOVÁ, Svatava: Práce s dětmi a mládeží v obecní knihovně. (Seminář dobrovolných 
knihovníků okresu Zlín, 21. 11. 2007, Zlín)  

- PILAŘOVÁ, Svatava: Kouzelná baterka – beseda pro děti podle knihy Olgy Černé a Michaely 
Kukovičové. (Porada profesionálních knihoven okresu Zlín, 12. 12. 2007, Zlín) 

Spolupráce se zahraničím 
V roce 2007 pokračovala spolupráce s Trenčianským samosprávným krajem a jím zřizovanými 
knihovnami:  
- Považska knižnica v Povážské Bystrici, 
- Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, 
- Verejna knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. 

Při návštěvě v Trenčíně byla dohodnuta výměna periodik vydávaných knihovnami a spolupráce při 
organizaci akcí pro děti a veřejnost.  

Spolupráce s paměťovými institucemi 
KKFB společně s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně, 
Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a Muzeem Kroměřížska vydává časopis ZVUK Zlínského kraje.  

S muzei knihovna spolupracovala v roce 2007 i na vydávání publikací v Edici Zlínský kraj: při 
realizaci publikace Příběh české tištěné bible s Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně, publikace Hráli 
jsme jak andělé se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a reprintu studií Františka Bartoše s Muzeem 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Tento svazek ukončil první etapu dlouhodobého společného projektu  
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Reedice díla Františka Bartoše. S Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně knihovna spolupracovala na 
vytvoření dokumentace projektu Rok Františka Bartoše ve Zlíně a ve Zlínském kraji 2006 a zpracování 
webové prezentace Františka Bartoše, viz kapitola 3.1. 

Na dlouhodobém projektu ochranného reformátování baťovských novin spolupracuje KKFB 
s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a MZA Brno – Státním okresním archivem Zlín-Klečůvka. 
Spolupráce s knihovnami Zlínského kraje je realizována jednak v rámci zajištění regionálních funkcí 
knihoven (viz kapitola 3.2) a jednak v řadě odborných oblastí (vzdělávání knihovníků, Klub dětských 
knihoven, bibliografická činnost atd.).  
KKFB ve spolupráci s dalšími paměťovými institucemi pořádá dvakrát ročně semináře knihoven 
paměťových institucí (podrobněji viz kapitola 3.3). 

3.2. REGIONÁLNÍ FUNKCE – SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje 
KKFB v roce 2007 koordinovala a zajišťovala výkon regionálních funkcí knihovnám ve Zlínském kraji. 
V lednu 2007 vstoupily v platnost Zásady poskytování regionálních funkcí ve Zlínském kraji, které byly 
projednány Radou Zlínského kraje v roce 2006. Výkon regionálních funkcí krajská knihovna zajišťovala 
prostřednictvím útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje, který spolupracuje s dalšími 
profesionálními knihovnami ve Zlínském kraji na zajištění regionálních funkcí tak, aby síť veřejných 
knihoven byla funkční a kompatibilní v rámci celého kraje a bylo zajištěno dodržování standardů 
regionálních funkcí.  
V roce 2007 pověřila KKFB výkonem regionálních funkcí ve Zlínském kraji tyto knihovny: 
- pro region Kroměříž – Knihovnu Kroměřížska, 
- pro region Uherské Hradiště – Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana, 
- pro region Vsetín – Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. 

Pro region Zlín zajišťuje regionální funkce Krajská knihovna Františka Bartoše. 
Finanční částka na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2007 byla rozdělena 
následovně: 

Příjemce Částka 

KKFB Zlín  2 563 000 

KK Kroměříž 2 033 000 

KBBB Uherské Hradiště 2 160 000 

MVK Vsetín 2 107 000 

Zlínský kraj celkem 8 863 000 

∗Ve finanční položce KKFB je započítána i částka pro zajištění krajské úrovně výkonu regionálních 
funkcí pro knihovníky Zlínského kraje. 
Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje vypracoval Zprávu o hodnocení výkonu 
regionálních funkcí ve Zlínském kraji v roce 2006, kterou předal zřizovateli a zveřejnil ji na webových 
stránkách KKFB.  
Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zpracoval statistické výkazy a sumáře za veřejné 
knihovny kraje za rok 2006. Ze získaných statistických dat byla zpracována a vydána publikace 
Knihovny Zlínského kraje. Činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2006. 
Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zajišťoval: 

Služby poradenské a konzultační – zpracování plánu a rozboru činnosti, 139 metodických návštěv, 
256 konzultací (z toho 103 jednání se zástupci obcí). 

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady:  
- porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených knihoven ve Zlínském kraji (29. 3., 6. 6., 

21. 9., 27. 11.),  
- porada metodiček krajské a pověřených knihoven (1. 11.),  
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- Seminář Regionální funkce ve Zlínském kraji. Setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín 
(18. 4., Centroprojekt, Zlín, 70 účastníků),  

- Seminář pracovníků profesionálních knihoven ve Zlínském kraji (17. 5., MVK Vsetín, 45 
účastníků), 

- Seminář dobrovolných knihovníků okresu Zlín (21. 11., KKFB, 44 účastníků).  

Vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií a odborné knihovnické problematiky zajistil 
prostřednictvím Vzdělávacího centra knihovníků Zlínského kraje.  
Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje se na žádost Ministerstva informatiky ČR podílel 
na zajištění sběru žádostí knihoven v ZK o zřízení přípojky na internet v rámci Projektu internetizace 
knihoven (PIK). V roce 2007 bylo odesláno 14 žádostí.  
Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zpracoval analýzu standardu VKIS za rok 2006 
a výsledky připravil pro zveřejnění na webu KKFB.  

V roce 2007 byl ve Zlínském kraji založen Klub dětských knihoven  Zlínského kraje, který pracuje při 
KKFB a je zastřešen organizací SKIP 09 Velké Moravy. Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského 
kraje s KDK Zlínského kraje se podílel na přípravě a organizaci jednání pracovní skupiny KDK Zlínského 
kraje (28. 3., 28. 6., 28. 11.) a semináře pro práci s dětmi a mládeží Environmentální výchova (Knihovna 
Kroměřížska, 24. 10.). 

V měsících květnu a červnu proběhlo ve Zlínském kraji krajské kolo soutěže Vesnice roku 
organizované Svazem měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků ČR. Jedním z kritérií soutěže je hodnocení činnosti knihoven. Komise navrhla na ocenění 
Místní knihovnu Vidče z okresu Vsetín.  
Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje provedl kontrolu výkonu regionálních funkcí 
pověřených knihoven podle zaslaných písemných podkladů ve Zprávách o výkonu regionálních funkcí 
za 1. pololetí 2007. Ve druhém pololetí proběhly kontroly výkonu a vykazování výkonu 
regionálních funkcí v pověřených knihovnách v Uherském Hradišti (8. 11. 2007), v Kroměříži (13. 11. 
2007), a ve Vsetíně (6. 12. 2007). V rámci těchto kontrol pracovnice útvaru navštívily i knihovny: Obecní 
knihovnu ve Starém Hrozenkově, Místní knihovnu Komňa, Městskou knihovnu Bystřice pod Hostýnem, 
Obecní knihovnu ve Chvalčově, Obecní knihovnu Horní Lideč, Místní lidovou knihovnu Študlov 
a Obecní knihovnu Halenkov. 
Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zajistil z finančních prostředků na výkon 
regionálních funkcí zakoupení elektronického statistického programu pro krajskou a pověřené 
knihovny ke sběru statistických údajů za rok 2007. 

Zajištění výkonu regionálních funkcí pro knihovny okresu Zlín 
Výkon regionálních funkcí krajská knihovna zajišťovala pro 119 knihoven okresu Zlín prostřednictvím 
oddělení metodiky útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje. Krajská knihovna 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.  
Oddělení metodiky zajišťuje výkon regionálních funkcí podle standardů regionálních funkcí:  

- Poradenská a konzultační činnost (plány, rozbory, vykazování výkonu regionálních funkcí, 
komunikace s provozovateli knihoven): Na základě Smlouvy o poskytování regionálních 
knihovnických služeb byly v lednu připraveny a rozeslány objednávky nákupu knihovnických 
služeb. Objednávky byly, po projednání vzniklých problémů ve Fryštáku, Luhačovicích a Slavičíně, 
provozovateli všech deseti profesionálních knihoven odsouhlaseny a s KKFB uzavřeny. Ve 
2. pololetí 2007 proběhla jednání s místostarostou města Napajedla k problematice výkonu 
regionálních funkcí v roce 2008 a se starostou města Fryšták o obnovení Smlouvy o poskytování 
regionálních knihovnických služeb.  

 17



- Metodické oddělení uskutečnilo 97 metodických návštěv a 142 konzultací (z toho bylo 63 jednání 
se zástupci obcí). Během února a března byli při metodických návštěvách seznámeni nově zvolení 
starostové se zajištěním regionálních knihovnických služeb. 

- Statistika knihovnických činností: v lednu a únoru 2007 byla provedena sumarizace 
statistických výkazů za rok 2006 knihoven okresu Zlín pro NIPOS. 

- Vzdělávání knihovníků, semináře a porady: uskutečnily se porady pro profesionální knihovníky 
okresu Zlín (21. 3., 19. 9. a 12. 12. 2007 v KKFB). Programy se týkaly finančního zajištění výkonu 
regionálních funkcí v roce 2007 a 2008, plnění standardu VKIS v knihovnách okresu Zlín v roce 
2006, statistiky knihovnických činností za rok 2006 a 2007, webu pro malé knihovny, informací 
k e-learningovému kurzu katalogizace, hodnocení výkonu regionálních funkcí, zapojení knihoven 
do projektu Benchmarking knihoven a činnosti KDK Zlínského kraje.  

- Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce: v únoru byly připraveny 
a v březnu rozvezeny čtyři výměnné soubory pro profesionální knihovny Brumov-Bylnice, 
Slušovice, Štítná nad Vláří a Valašské Klobouky. Výměnný soubor obsahuje 110 knih a je zapůjčen 
na dobu jednoho roku. V dubnu a květnu proběhla kontrola jarních 78 výměnných souborů 
a jejich doplnění o 5 svazků na celkový počet 135 svazků. Koncem května byla provedena 
cirkulace 14 výměnných souborů v pobočkách profesionálních knihoven doplněných o 10 svazků 
na celkový počet 140 svazků. V září a říjnu proběhla kontrola podzimních 78 výměnných souborů 
a jejich doplnění o 15 svazků na celkový počet 45 svazků. Oba typy výměnných souborů jsou 
zapůjčeny na jeden rok a jejich cirkulace probíhá pravidelně na jaře a na podzim. Při cirkulaci 
souborů aktivně spolupracovali rovněž provozovatelé knihoven (cca ze 75 %). 

 

Výměnný fond pro knihovny okresu Zlín k 31. 12. 2007  
(v knihovních jednotkách) 

17 677 

Stav výměnného fondu k 31. 12. 2006 15 561 

Přírůstek výměnného fondu v roce 2007  2 133  

Úbytek výměnného fondu v roce 2007 17 

Počet knihovních jednotek zařazených do výměnných souborů 16 440  

Počet vytvořených výměnných souborů  174 

Počet svazků v jednom výměnném souboru – obce VS č. 1. (jarní) 
 – obce VS č. 2. (podzimní) 
 – pobočky městských knihoven 
  – městské knihovny 

135 
45 

140 
110 

 

- Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů (fyzická revize knihovního fondu, obsahová 
prověrka, dohledávka, opravy, aktualizace knihovního katalogu a dalších evidencí a zpracování 
protokolů): revize probíhaly podle plánovaného rozpisu ve lhůtách podle knihovního zákona po 
dohodě a na vyžádání provozovatele knihovny ve spolupráci s dalšími profesionálními 
knihovnami na základě objednávky služeb. 

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, o tvorbu webových stránek knihoven, podporovaly oblast 
vzdělávání, propagovaly kurzy počítačové gramotnosti a prováděly kontrolu výkonu regionálních 
služeb. 

Pobočky 
Oddělení metodiky věnovalo v roce 2007 péči a odbornou pomoc 12 neprofesionálním a třem 
obvodním knihovnám Krajské knihovny Františka Bartoše.  
Pro kontrolu činnosti byla sledována a zpracována čtvrtletně statistika poboček.  
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Pracovnice oddělení metodiky připravily pro provoz novou pobočku knihovny Podlesí na sídlišti 
Jižní Svahy. Zajistily pro ni převod a technickou úpravu knihovního fondu z uzavřených poboček 
Benešovo nábřeží a Salaš.  
V květnu byly připraveny pro Ministerstvo informatiky ČR žádosti o zřízení přípojky na internet pro 
pobočky Jaroslavice, Louky a Velíková v rámci Projektu internetizace knihoven. 
V listopadu provedly pracovnice metodického oddělení aktualizaci knih z lokace 019 (fond původně 
připravovaný pro obvodní knihovnu Jižní Svahy 2). Část tohoto knihovního fondu byla převedena pro 
pobočku Podlesí.  

3.3. VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Zlínského kraje 
Vzdělávací centrum již šestým rokem zajišťovalo vzdělávání knihovníků Zlínského kraje. Knihovna 
získala na projekt Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi 
finanční dotaci MK ČR v rámci programu VISK 2 v celkové hodnotě 40 000 Kč. 
V průběhu roku se uskutečnilo 13 kurzů počítačové gramotnosti. Základem obsahové náplně výuky 
byly kurzy připravené v rozsahu ECDL s přihlédnutím k potřebám knihovníků. Krajská knihovna 
organizovala také kurzy nadstavbové, v nichž byli knihovníci a informační specialisté seznámeni 
s novými trendy v oblasti využívání ICT. Každý kurz byl ukončen závěrečným testem nabytých znalostí 
a hodnocením účastníků. 
V rámci další dotace MK ČR z programu VISK 2 bylo do počítačové učebny zakoupeno 
13 multimediálních PC včetně LCD monitorů, webových kamer a sluchátek a mikrofonů. Moderní 
vybavení učebny přispělo ke zlepšení kvality kurzů pro pracovníky knihoven i pro veřejnost (senioři, 
mládež atd.). Školení s využitím nového hardware i software probíhala efektivněji bez technických 
problémů, které v minulosti zdržovaly výuku. Webové kamery a mikrofony byly využity při kurzech 
Komunikace přes internet.  

Přehled kurzů ICT v roce 2007 

Název kurzu 
Počet 
hodin 

Počet 
účastníků

Počet 
absolventů 

Počet 
knihoven 

Textový editor MS WORD 20 11 10 4 

Tabulkový kalkulátor MS EXCEL 20 8 5 6 

Grafické možnosti v MS POWERPOINT 20 11 10 8 

Internet a elektronická pošta 20 10 7 6 

Současné technické vybavení počítačů 5 12 12 5 

Práce se soubory ve Windows XP 10 7 7 7 

Práce se soubory ve Windows XP 10 7 7 6 

MS WORD pro pokročilé 10 10 7 7 

Práce s obrázky v MS WORD 10 10 9 8 

Grafika v CorelDraw 20 10 8 6 

Internet pro knihovníky 10 11 9 8 

Jednoduchá tvorba webu pomocí šablony 10 11 8 11 

Komunikace přes internet 5 11 10 6 

Celkem 170 129 109 * 
*Celkový počet zúčastněných knihoven je 49 (1 krajská, 14 městských, 24 obecních, 2 školní a 4 muzejní 
knihovny). 
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Ostatní vzdělávací akce pro knihovníky Zlínského kraje 

Datum Název  
Lektor 

Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

7. února Souborný katalog ČR 
PhDr. E. Svobodová Mgr. D. Vyorálková (NK ČR) 

3 27 

20. února Začínáme s PC (kurz pro dobrovolné knihovníky) 
Ing. J. Tomancová (KKFB) 

5  4 

22. února Regionální literatura 
doc. PhDr. M. Písková, CSc. (Slezská univerzita v Opavě) 

4  34 

21. března Prezentace projektu LABOOM 
Mgr. V. Pařízková (Střední odborná škola Luhačovice) 

2  9 

27. března, 
3., 10. 
a 17. dubna 

Knihovnické minimum 
M. Pokorná (MVK Vsetín), Ing. J. Kaňka, E. Peprníčková, 
S. Pilařová, R. Rajnošková, Ing. J. Tomancová (KKFB), 
MUDr., PhDr. M. Orel 

 24 11 

6. června Knihovní systém KP-win SQL 
Ing. F. Janoš 

3 20 

27. června 
Komunikace s handicapovanými osobami  
Mgr. Z. Houšková (NK ČR), Mgr. O. Müller, Ph.D. (Univerzita 
Palackého v Olomouci) 

6 37 

5. září 

Komunikace se sluchově a zrakově postiženými uživateli 
knihoven 
P. Mach (Tyfloservis, o. p. s.), doc. E. Souralová, (Univerzita 
Palackého v Olomouci), Mgr. A. Pietrynczaková 
a Bc. M. Navrátilová (Knihovna Jiřího Mahena), 
Mgr. D. Hebnarová (Knihovna Kroměřížska),  
J. Řeháková (KKFB) 

6 27 

12. září 

Práce s mentálně a tělesně postiženými občany 
Mgr. R. Herink (Národní rada osob se zdravotním postižením 
ČR), Mgr. Z. Trčková (Integrované centrum Slunečnice – o. s. 
IZAP Zlín), Mgr. J. Gavendová (Základní škola speciální  
a Praktická škola při Dětském domově ve Zlíně), 
J. Dorňáková (Městská knihovna Valašské Klobouky) 

6 28 

18., 25., 
9. září 
a 16. října 

Knihovnické minimum 
M. Pokorná (MVK Vsetín), Ing. J. Kaňka, E. Peprníčková, 
S. Pilařová, R. Rajnošková, Mgr. R. Salátová, 
Ing. J. Tomancová (KKFB), MUDr., PhDr. M. Orel 

24 13 

11. a 24. října 
Lektorské dovednosti 
PhDr. Z. Brázdová (certifikovaný lektor a konzultant 
managementu a managementu lidských zdrojů) 

12 12 

14. listopadu Katalogizace v MARC21 
H. Vašková (KKFB) 

3 7 

27. listopadu Prezentaci projektu LABOOM  
Mgr. V. Pařízková (Střední odborná škola Luhačovice) 

2 10 

5. prosince 
Umění jednat s lidmi aneb Jak zvládat konfliktní situace 
doc. R. Lenort (Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava) 

5 37 

Celkem 105 276 
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Interní kurzy pro pracovníky KKFB  

Datum Název Lektor 
Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

15 lekcí 
(září–prosinec) 

Angličtina – začátečníci  SEEYOU! English 30 10 

24 lekcí 
(leden–červen) 

Angličtina – středně pokročilí SEEYOU! English 48 7 

37 lekcí Angličtina – více pokročilí SEEYOU! English 74 7 

28. března Práce se soubory ve Windows Ing. J. Tomancová 3 9 

4. září Školení programu Offlinevyp Ing. F. Janoš 2 9 

1. listopadu Nová verze programu ASPI  Mgr. L. Linková 2 15 

Celkem  159 57 

Další školení a vzdělávání pracovníků KKFB 
V rámci odborného vzdělávání knihovníků se 42 pracovníků KKFB zúčastnilo 25 odborných seminářů 
a školení, pořádaných SKIP, Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, krajskými 
a městskými knihovnami a dalšími institucemi. 
Další odborné studium: 
- knihovnický rekvalifikační kurz (MZK v Brně) – dokončila jedna pracovnice, 
- navazující kombinované magisterské studium obor Vědecké informace a knihovnictví (FF KU 

v Praze) – dokončila jedna pracovnice,  
- bakalářské studium obor Informační technologie (FAI UTB ve Zlíně) – jeden pracovník. 

Semináře knihoven paměťových institucí Zlínského kraje 
- KKFB ve spolupráci s paměťovými institucemi ve Zlínském kraji každoročně pořádá semináře 

knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, jejichž cílem je podpora vzájemné odborné 
komunikace paměťových institucí, příprava společných projektů, hledání styčných oblastí v práci 
knihoven, muzeí, archivů a galerií. V roce 2007 proběhly dva semináře knihoven paměťových 
institucí Zlínského kraje: 

- VI. seminář – Digitalizace a záchrana kulturního dědictví (11. 4. 2007, KKFB, Zlín), 
- VII. seminář – Obrazové sbírky v archivech, muzeích a knihovnách (6. 11. 2007, MZA Brno – Státní 

okresní archiv Kroměříž).  
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4. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH, PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTACE A DARY 

KKFB obdržela v roce 2007 dotace z programů MK ČR na projekty: 
Program Název projektu Odpovědný řešitel Dotace 

MK ČR VISK 2  
Mimoškolní vzdělávání 
knihovníků 

Vzdělávání knihovníků Zlínského 
kraje pro práci s informačními 
technologiemi 

Ing. J. Tomancová 
 

40 000 Kč 

MK ČR VISK 2 
Mimoškolní vzdělávání 
knihovníků 

Obnova hardware počítačové 
učebny 
 

Ing. J. Tomancová 270 000 Kč 

MK ČR VISK 3 
Informační centra 
veřejných knihoven 

WWW katalog výměnného fondu 
a knihovních fondů devatenácti 
obsluhovaných knihoven KKFB 

I. Navrátilová 108 000 Kč 

MK ČR Knihovna 21. 
století  
Tematický okruh 3: 
Kulturní, výchovná 
a vzdělávací činnost 

Komunikace s handicapovanými 
občany  

Ing. J. Tomancová 5 000 Kč 

 
Přístup do databází Infobanka ČTK a Tam-Tam Anopress je 8 měsíců ročně v rámci konsorcia knihoven 
dotován z programu MK ČR VISK 8/A – Informační zdroje. 
Přístup do databází EBSCOhost a OCLC FirstSearch je dotován v rámci národních konsorcií v plné výši 
v rámci programu MŠ ČR 1N – Informační zdroje pro výzkum.  
KKFB získala v roce 2007 dotace od Statutárního města Zlína na nákup knihovního fondu a na provoz 
(viz Ekonomická část). 
KKFB podala žádost o příspěvek z Nadace ČEZ na projekt Čteme rádi (rozvoj a prohlubování čtenářské 
vyspělosti zejména u předškolní a školní mládeže). Dotace nebyla přidělena a projekt nebyl realizován. 
KKFB požádala o dotaci z Kulturního fondu města Zlína na projekt Ochranné reformátování periodika 
Sdělení zaměstnanců fy T. & A. Baťa (část mikrofilmování). Dotace nebyla přidělena, projekt byl 
realizován z příspěvku zřizovatele na provoz. 
KKFB získala finanční dar od firmy Centroprojekt, a. s., Zlín určený na realizaci projektu Záchrana 
a zpřístupnění baťovských novin Sdělení zaměstnanců firmy Baťa (později Zlín, Zlín pondělní, Náš kraj, 
Svět), konkrétně na etapu projektu Digitalizace ročníků pondělního vydání (1932–1945). 
KKFB obdržela knižní dary od různých dárců (ministerstva, úřady, knihovny, vydavatelé, neziskové 
organizace, soukromé osoby – čtenáři KKFB) v celkové hodnotě 122 293 Kč. 

Příprava projektů do fondů EU 
Byly zpracovány projektové záměry pro využití finančních prostředků z evropských fondů:  
- Vzdělávání pracovníků veřejných knihoven Zlínského kraje, 
- Krajské studijní, informační a kulturní centrum Zlín, 
- Digitální knihovna Zlínského kraje, 
- Vzdělávání v Krajské knihovně Františka Bartoše s důrazem na počítačovou a informační 

gramotnost – nová šance pro osoby dlouhodobě vyloučené z trhu práce. Knihovně byla v rámci 
projektu Podpora přípravy projektů cílové skupiny organizací zřizovaných Zlínským krajem za účelem 
využití prostředků z Evropského sociálního fondu v období 2007 – 2013 poskytnuta metodická 
a konzultační podpora na zpracování projektového záměru tohoto projektu.  
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5. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 

Březen – měsíc internetu 
- V učebně v Ústřední knihovně se uskutečnilo sedm kurzů práce na internetu pro veřejnost. 
- V Obvodní knihovně Díly proběhly tři instruktáže práce s internetem pro začátečníky. 
- V Obvodní knihovně Jižní Svahy byla připravena anketa pro děti Co víš o internetu? 
- Celorepublikovému projektu Březen – měsíc internetu byly věnovány tematické nástěnky 

a výstavky knih v celé knihovně. 

Čítárna u Čerta s knihou 
V týdnu od 28. května do 1. června se pod hlavičkou Čítárny u Čerta s knihou uskutečnil cyklus 
10 besed Za dobrodružstvím kolem světa aneb Zlín, město cestovatelů, který byl motivován 60. výročím 
první cesty inženýrů J. Hanzelky a M. Zikmunda. Cyklus byl součástí doprovodného programu 
47. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Hosté festivalu četli pohádky a příběhy z celého 
světa. Děti tak měly možnost nahlédnou do života, historie a mytologie vzdálených a pro nás velmi 
exotických zemí. V besedách účinkovali: 
- Markéta Hrubešová (herečka),  
- Pavel Nový (herec),  
- Vít Karas (režisér festivalové znělky), 
- Josef Alois Náhlovský (herec),  
- Adolf Dudek (ilustrátor) vystoupil s vlastním výtvarným programem (základní principy malování, 

ilustrace knih), 
- Petr Jančařík (herec), 
- Otto Moravčík (nakladatelství ArtForum21), 
- Richard a Aneta Langerovi (moderátoři televizního pořadu Čétéčko),  
- Vladimír Hron (herec a zpěvák), 
- Eva Hrušková a Jan Přeučil (herci). 

Týden knihoven 
V týdnu od 1. do 5. října proběhl ve veřejných knihovnách Týden knihoven. Cílem celorepublikové 
kampaně je představit veřejnosti knihovny jako moderní informační instituce, které nabízejí širokou 
škálu služeb. 

V Ústřední knihovně byly pro návštěvníky připraveny tyto akce: 
- Po setmění v knihovně II. – Večer na téma Komenského škola – veselé i vážné nahlédnutí do 

školních tříd (hodina latiny v chlapecké třídě, škola hrou, setkání strašidel) vystoupení hudební 
skupiny Bumerang, výstavky historických fotografií Od školy ke knihovně a výstavka učebnic. 

- Oddělení pro děti připravilo na každý den pro žáky 1.–5. tříd pásmo soutěží, hádanek a kvizů Škola 
hrou aneb Zábavná vzdělávací hodinka věnovaná J. A. Komenskému. 

- Ve vzdělávacím centru se uskutečnila školení počítačové gramotnosti pro veřejnost Internet 
prakticky a Komunikace přes internet. 

Obvodní knihovna Jižní Svahy připravila pro Týden knihoven: 
- 4. října: Prodloužená v knihovně – prodloužení otvírací doby v obou odděleních do 20 hodin, 
- Cestování po světě v knihovně – výstavka knih beletrie i naučné literatury a zajímavých 

předmětů vztahujících se k jednotlivým světadílům. 

V Obvodní knihovně Malenovice proběhly každý čtvrtek v říjnu mimo otevírací dobu Půlhodinky pro 
maminky s dětmi. 
V Obvodní knihovně Díly se 3. října uskutečnil Den otevřených dveří a provozní doba byla prodloužena 
do 19 hodin. 
Ve všech knihovnách KKFB byli registrováni noví čtenáři do 15 let bez placení ročního registračního 
poplatku.  
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Zlínské Vánoce 
KKFB přispěla svými programy pro děti i veřejnost do projektu Zlínské Vánoce, který každoročně 
organizuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci s dalšími zlínskými kulturními 
institucemi: 
- 11. listopadu – Průvod Martínků,  
- prosinec – Moje Vánoce aneb Co pro mě znamenají – anketa pro děti, 
- prosinec – Zimní příběhy – besedy v oddělení pro děti v Ústřední knihovně pro žáky 4.–6. tříd,  
- 12. prosince – Pro sváteční náladu – předvánoční koncert folkové skupiny B. P. T., součástí 

programu byla prodejní výstavka vánočních drobností z chráněných dílen Integrovaného centra 
Slunečnice (o. s. IZAP Zlín) 

- 13. prosince – Vánoční ozdoby pro radost – výtvarná dílna pro děti i dospělé (ve spolupráci 
s H. Galatíkovou) 

- prosinec – Laskavý vypravěč a malíř Josef Lada – besedy pro žáky 2.–4. tříd v Obvodní knihovně 
Jižní Svahy 

- prosinec – Ten vánoční čas dočkali jsme zas – beseda pro žáky 1. tříd ZŠ v Obvodní knihovně 
Malenovice. 

 

5.1. PŘEDNÁŠKY, BESEDY, INFORMATICKÉ LEKCE PRO ŠKOLY 

Oddělení pro děti  
Pro děti mateřských škol se uskutečnily 4 exkurze seznamující je se službami knihovny. 

Pro žáky ZŠ proběhlo 115 besed a 35 lekcí práce s informacemi: 
Legendy českých hradů a zámků leden 4. – 6. třída 

Rytířské legendy středověké Evropy únor 7. – 9. třída 

Jak pejsek s kočičkou navštívili spisovatele 
(120. výročí narození Josefa Čapka) 

březen 1. – 2. třída 

Karel May kontra skuteční hrdinové Divokého 
západu 

duben 5. – 7. třída 

Marek Toman: Dobytí ostrova Saaremaa 
(dramatizace knihy v podání divadla Bořivoj, Praha 
a dramatického kroužku ZUŠ Zlín, Štefánikova) 

duben 5. – 6. třída 

Lekce práce s informacemi březen – červen, září 1. – 6. třída 

Škola hrou aneb Zábavná vzdělávací hodinka říjen (Týden knihoven) 1. – 5. třída 

Naši sousedé – polští autoři dětem. Zbigniew 
Nienacki: detektivní příběhy pro děti Pan Auťák 
a pražské tajemství aj. 

říjen 5. – 6. třída 

Hrajeme si s knihami – Kouzelná baterka listopad 1. – 2. třída 

Zimní příběhy prosinec 4. – 6. třída 
 

V průběhu roku se uskutečnilo 20 besed pro žáky škol se speciálním zaměřením: 
- Vodní pohádky,  
- Legendy českých hradů a zámků, 
- Rytířské legendy středověké Evropy, 
- Karem May kontra skuteční hrdinové Divokého západu,  
- Zimní příběhy. 
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a 9 besed pro žáky školní družiny: 
- Čtení a psaní je zábava, 
- Knížka dobrý přítel na prázdniny, 
- Vánoční černá hodinka. 

Oddělení pro děti spolupracovalo s DDM ASTRA na ekologické soutěži Poznej a chraň! Život 
v krajině. 

Oddělení pro mládež 
Ve spolupráci se vzdělávacím centrem se uskutečnilo 14 lekcí systematické práce s informacemi pro 
studenty středních škol (vyhledávání v katalogu knihovny, v ČNB i v dalších informačních zdrojích). 

Pro IZAP (Sdružení pro integraci postižených dětí a mládeže, netradiční centrum Slunečnice) byla 
realizována jedna lekce práce s informacemi a 16 besed: 
- Výchova k práci s informacemi, 
- Co je to umění, 
- Naše planeta, 
- Lidské tělo, 
- Umíš hledat v mapě? 
- Naše zdraví, 
- Pravěk, 
- Vánoční černá hodinka. 

Pro občanské sdružení Naděje, pobočka Otrokovice, se uskutečnila lekce práce s informacemi 
spojená s exkurzí knihovny. 

Hudební oddělení  
Uskutečnilo se 19 besed pro ZŠ a školu se speciálním zaměřením a 2 exkurze pro SŠ: 

Antonín Dvořák únor 5. třída 

Spirituály – historie a současnost říjen 8. třída 

Exkurze říjen střední škola 

Vánoční rozjímání s hudbou prosinec 
škola se speciálním 
zaměřením 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  
Pro děti MŠ a žáky ZŠ se uskutečnilo 73 besed a lekcí práce s informacemi: 

Procházky starým Zlínem s Jindřichem Bobákem leden 7. třída 

Co věděly prababičky únor 3.–4. třída 

Humor Kingsleyho Amise březen 7.–9. třída 

Pohádkování s Václavem Čtvrtkem duben, květen 1.–3. třída 

Lekce práce s informacemi říjen MŠ 

Za písmenky do knihovny (lekce práce s informacemi) říjen, listopad 1. třída 

Poezie všedních dnů – Jiří Žáček listopad 7.–9. třída 

Laskavý vypravěč a malíř Josef Lada prosinec 2.–4. třída 
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Obvodní knihovna Malenovice  
Pro děti MŠ a žáky ZŠ se uskutečnilo 10 besed a exkurzí: 

Exkurze do knihovny březen MŠ 

Povídám, povídám pohádku březen 3. třída 

Exkurze do knihovny březen družina 

Lekce práce s informacemi  říjen 1. třída 

Exkurze do knihovny říjen MŠ 

Fantastické nápady Miloše Macourka listopad 5. třída 

Ten vánoční čas dočkali jsme zas prosinec 1. třída 

Obvodní knihovna Díly 
Uskutečnilo se 7 besed pro děti MŠ a jedna lekce práce s informacemi pro žáky ZŠ: 

Z pohádky do pohádky leden MŠ  

Poznáváme svět březen, duben MŠ  

Ilustrace a ilustrátoři říjen, listopad MŠ  

Lekce práce s informacemi listopad školní družina  

5.2. PROGRAMY, PŘEDNÁŠKY A KULTURNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST 

10. ledna Setkání se spisovatelkou a herečkou Evou Hudečkovou a beseda o její nové knize 
Tajemství pražského šotka 

17. ledna Mozart a Salieri – pořad doplněný hudebními ukázkami, ve spolupráci s Domem 
seniorů Zlín 

24. ledna Beseda s Josefem Holcmanem o jeho nové knize Trvalá bydliště, hudební doprovod 
Vlastimil Flajšingr (kytara), průvodní slovo Antonín Bajaja 

14. února Josef Mysliveček – Il Boemo italské opery – pořad doplněný hudebními ukázkami, 
ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

21. února Koncert malých komorních souborů ZUŠ Morava – žáci hudebního oboru hráli 
klasiku i jazz 

7. března Břetislav Kotyza: Básně, texty, útržky – přednes Jaroslav Kovanda, David Valůšek 
a autor, hudební doprovod Vlastimil Flajšingr (kytara) 

14. března Čtvero tajemství Smetanova Tajemství – hudební pořad, ve spolupráci s Domem 
seniorů Zlín 

14. března Duely – autorské čtení Antonína Bajaji ze stejnojmenné knihy za hudebního 
doprovodu Zuzany Lapčíkové, ukázky četla Helena Čermáková, úvodní slovo Petr 
Odehnal 

21. března I stavby žijí svůj vlastní život – přednáška a beseda s Ing. arch. Ivanem 
Bergmannem, 9. část cyklu Architektura – věc veřejná  

4. dubna Velikonoční Misa Solemnis Jakuba Jana Ryby – ukázky ze Slavnostní mše 
a symfonických skladeb, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

11. dubna Francouzské umění konce 19. století a umělecká avantgarda 20. století – 
přednáška Pavly Novosadové, ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem 

25. dubna Z archivu H + Z – beseda v rámci projektu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
„60 let od startu inženýrů Hanzelky a Zikmunda“ doplněná filmovými a zvukovými 
nahrávkami, průvodní slovo Magdalena Preiningerová 
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9. května Májové muzicírování – koncert žáků ZUŠ Harmonie Zlín 

16. května … růže hozená do kostela – koláž z Nezvalových veršů a ukázek z galapředstavení 
Vídeňské opery Manon Lescaut Julese Masseneta s Editou Grúberovou v titulní úloze, 
ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

23. května Idioti na plavbě kolem světa – přednáška Ivana Orla o putování Čechů na historické 
plachetnici Victoria po světových mořích a oceánech, inspirované cestou 
stejnojmenné lodi Fernanda Magalhaese, která na počátku 16. století jako první 
obeplula svět 

6. června Příběh české tištěné bible – beseda o vzácných českých biblích z 15. – 18. století 
s autorkou stejnojmenné publikace Jiřinou Fabiánovou z Muzea regionu Valašsko ve 
Vsetíně 

7. června Trio Vega – koncert v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, ve 
spolupráci se SONS Zlín 

13. června Claude Debussy – letní pastorale – hudební pořad s verši Paula Verlaina, ve 
spolupráci s Domem seniorů Zlín 

12. září „Miláček“ Waldemar – Ukázky z životní televizní role Waldemara Matušky 
v hudebním zpracování Maupassantova románu Miláček, ve spolupráci s Domem 
seniorů Zlín 

26. září Lev a Sofia – scénické čtení korespondence Lva Nikolajeviče Tolstého a Sofie 
Andrejevny Tolské. Pořad připravili a účinkovali členové Slovenského národního 
literárního muzea Martin 

17. října Jan Václav Antonín Stamic – Čech, který stvořil moderní symfonii, beseda 
k 290. výročí narození a 250. výročí úmrtí skladatele a virtuosa 18. století, ve 
spolupráci s Domem seniorů Zlín 

7. listopadu Kytara staletími – koncert žáků ZUŠ Zlín, Štefánikova 

14. listopadu Pocta Pavarottimu – vzpomínka na slavného tenoristu, ve spolupráci s Domem 
seniorů Zlín 

14. listopadu Zlín očima zahradnice – přednáška Zuzany Řezníčkové, 10. část cyklu Architektura – 
věc veřejná 

28. listopadu Hýlom, hálom – beseda s Josefem Holcmanem o nově vydané knize Hýlom hálom, 
aneb Kyjov v jízdě králů, úvodní slovo Antonín Bajaja 

12. prosince První moravská vánoční mše Josefa Schreiera – Missa Pastoralis bohemica na 
valašské lidové texty, která vznikla kolem roku 1750, ve spolupráci s Domem seniorů 
Zlín 

12. prosince Pro sváteční náladu – předvánoční koncert folkové skupiny B. P. T. 

 

5.3. ŠKOLENÍ, KURZY PRO VEŘEJNOST 
Pro zájemce o práci s internetem KKFB organizuje pravidelná školení základů práce na internetu 
a s elektronickou poštou: Základy práce s Internetem pro seniory, Internet na první pokus, Elektronická 
pošta pro začátečníky a Elektronická pošta prakticky. V kurzu Katalog knihovny si čtenáři, kteří se chtěli 
naučit efektivně využívat elektronický katalog KKFB, vyzkoušeli hledání v katalogu podle různých 
kritérií, rezervaci dokumentů a byli seznámeni s dalšími elektronickými službami knihovny.  
Další kurzy se uskutečnily v rámci Března – měsíce internetu a Týdne knihoven. 
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5.4. LITERÁRNÍ SOUTĚŽE  

Literární soutěž pro děti Hledání 
Společně s Knihovnou Kroměřížska, Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana a Masarykovou veřejnou 
knihovnou Vsetín byl ve školním roce 2006/2007 organizován 7. ročník literární soutěže pro děti do 
15 let, která je součástí projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět. Regionální kolo Hledání 
pro děti zlínského okresu bylo vyhlášeno v září 2006. Do soutěže přispělo 244 dětí z 29 základních 
a speciálních škol a gymnázií zlínského okresu. Slavnostní vyhlášení vítězů regionálního kola proběhlo 
18. dubna 2007 ve spolupráci s hudebními obory ZUŠ Harmonie Zlín, s. r. o., v hudebním sálku KKFB. 
Celkem 17 mladých autorů obdrželo diplomy a knižní ceny od KKFB a věcné ceny od společnosti 
FILMFEST, s. r. o. 
Soutěže se ve Zlínském kraji zúčastnilo 642 dětských autorů. Vyhlášení výsledků a odměnění vítězů 
jednotlivých kategorií krajského kola se uskutečnilo 19. června v Uherském Hradišti. Knihovna 
Bedřicha Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště, vydala za finanční podpory Zlínského kraje sborníček 
nejlepších prací soutěže Píšu, píšeš, píšeme… 
V září 2007 byl vyhlášen 8. ročník okresní soutěže s tématy Zlín – město cestovatelů, Koho jsem potkal na 
cestě, Jdu správnou cestou? Do soutěže poslalo své prozaické příspěvky i poezii 201 dětí 
ze 23 základních a speciálních škol a gymnázií. Krajská soutěž bude vyhodnocena v roce 2008.  
 

5.5. VÝSTAVY 
Výstavy v prostorách knihovny jsou zajišťovány ve spolupráci se základními a základními uměleckými 
školami, DDM ASTRA Zlín a dalšími subjekty.  

Výstavy v Ústřední knihovně 

do 5. ledna Voskové Vánoce – výrobky Chráněné dílny Naděje, pobočky Zlín 
Ze starozlínských pověstí – výtvarný obor ZUŠ Štefánikova 

8. ledna – 2. února výtvarné práce dětí ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 
5. února – 2. března Svět kolem nás – ZŠ Zlín, Havlíčkovo nábřeží 3114 
5. – 30. března  Napříč světadíly – výtvarné práce žáků 5. B ZŠ Emila Zátopka 
2. – 27. dubna výstava DDM ASTRA (Tyršovo nábřeží) 
2. – 25. května Poznej a chraň. Život v přírodě – výstava DDM ASTRA (Jižní Svahy) 
28. května – 20. června výstava dětských kreseb při příležitosti 47. ročníku Mezinárodního festivalu 

filmů pro děti a mládež (ve spolupráci se společností FILMFEST, Zlín) 
21. června – 14. září Výtvarné kouzlení – Středisko volného času dětí a mládeže Ostrov radosti  

Knihy o Romech – ze soukromé sbírky Jana Ráce 
17. září – 26. října Jak to umíme – výtvarné práce žáků ZŠ Emila Zátopka 
1. října – 30. listopadu Od školy ke knihovně (historické fotografie budovy knihovny) – KKFB 
29. října – 30. listopadu Období dešťů – ZUŠ Harmonie, Zlín 
3. prosince – 11. ledna Vánoce ve výtvarce – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 
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Výstavky v Obvodní knihovně Jižní Svahy 

leden, únor Zima maluje – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 
Kapka vody – práce dětí z výtvarně ekologické soutěže DDM ASTRA 

březen, duben Škrabošky – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 
květen, červen Budiž světlo – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 
červenec, srpen Jak jsme celý rok tvořili – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 
září výtvarné práce žáků ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 
říjen, listopad Papírové balady – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 
prosinec Vánoční a zimní témata – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy  

Ladova pohádková škola – ZŠ Zlín, Křiby 4788 

 

Výstavky v Obvodní knihovně Malenovice  

leden, únor Svítilny – ZUŠ Zlín-Malenovice  
Království zimy – MŠ Malenovice, tř. Svobody 

březen – květen Jaro se probouzí – MŠ Malenovice, tř. Svobody 
duben – květen Povídám, povídám pohádku – ZŠ Zlín, Komenského 78 
červen – srpen Přivolejme léto – MŠ Malenovice, tř. Svobody 
září Sbírka motýlů – ZUŠ Zlín-Malenovice 
říjen Svět kolem nás – MŠ Malenovice, tř. Svobody  
listopad Malí ilustrátoři – ZŠ Zlín, Komenského 78 
prosinec Těšíme se na Vánoce – MŠ, tř. Svobody  

Vánoční hvězda – ZŠ Zlín, Komenského 78 

 

Výstavky v Obvodní knihovně Díly 

květen Malujeme svět – MŠ Zlín, Slínová 
říjen Děti malují draky – MŠ Zlín, Slínová 
listopad Co nového ve Čtyřlístku – Základní organizace Českého svazu ochránců 

přírody Ekocentrum Čtyřlístek, Zlín 
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6. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

6.1. EDIČNÍ ČINNOST 

KKFB vydala a podílela se na vydání a distribuci následujících dokumentů: 

- Moje město. Kroměřížská čítanka. Sestavily a uspořádaly Anežka Fialová a Markéta Mercová. 
Kroměříž, Zlín : Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, Krajská knihovna Františka Bartoše, 
příspěvková organizace, 2004 (s přispěním města Kroměříže). Vydáno s podporou Edice Zlínský 
kraj. 180 s. ISBN 80-85945-41-X (Muzeum Kroměřížska. Kroměříž), ISBN 80-86886-01-8 (Krajská 
knihovna Františka Bartoše. Zlín). Náklad 1 000 výtisků. 

- FABIÁNOVÁ, Jiřina. Příběh české tištěné bible : sepsaný a vytištěný podle starých tisků uložených 
v Muzeu regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. Vsetín, Zlín : Muzeum regionu 
Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace, Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková 
organizace, 2007. Edice Zlínský kraj, svazek 15. 84 s. ISBN 978-80-86886-21-3 (Krajská knihovna 
Františka Bartoše. Zlín). Náklad 800 výtisků. 

- Rok Františka Bartoše ve Zlíně a ve Zlínském kraji 2006. Dokumentace projektu. Zpracovali: 
Karel Pavlištík, Pavla Gajdošíková, Jan Kaňka. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková 
organizace, a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2007. Neprodejné. ISBN 978-80-86886-22-0 
(Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín). Náklad 120 ks CD. Online verze je dostupná z WWW: 
www.kfbz.cz/bartos/rfb/index.html.  

- Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2006. Zpracovala 
Eva Peprníčková. Odpovědná redaktorka Zdeňka Friedlová. Zlín : Krajská knihovna Františka 
Bartoše, příspěvková organizace, 2007. 32 s. ISBN 978-80-86886-23-7. Náklad 470 výtisků. 

- BARTOŠ, František. Moravská svatba : Líšeň : Deset rozprav lidopisných. Zlín : Krajská knihovna 
Františka Bartoše, příspěvková organizace, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková 
organizace, 2007. Edice Zlínský kraj, svazek 16. 260 s. ISBN 978-86886-24-4 (Krajská knihovna 
Františka Bartoše. Zlín), ISBN 978-80-87130-00-1 (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně). Náklad 
800 výtisků. 

- SEVERIN, Jiří. Hráli jsme jak andělé : Proměny lidové hudby v našem kraji. Zlín, Uherské 
Hradiště : Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, Základní umělecká škola 
Morava, spol. s r. o., Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, 2007. Vydáno 
v Edici Zlínský kraj, svazek 17. 154 s. ISBN 978-80-86886-25-1 (Krajská knihovna Františka Bartoše. 
Zlín). Náklad 800 výtisků. 

- ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění. Zlín : Krajská knihovna 
Františka Bartoše ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko ve 
Vsetíně, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Muzeum Kroměřížska. 1990–. ISSN 1214-0139. Čísla 
jaro/léto, podzim/zima 2007. Náklad čísla 500 výtisků. 

Pracovníci KKFB se podíleli na zpracování podkladů pro Kalendárium 2008 : vybraná výročí 
osobností města Zlína. Elektronická publikace na www.kfbz.cz/kalendarium_2007.htm. 
KKFB připravuje podklady pro vydání publikace Zámecké knihovny ve Zlínském kraji / kol. aut. (Petr 
Mašek, Luboš Antonín, Cyril Měsíc, Kateřina Czinegová atd.). 
Vydané publikace se prodávají v oddělení pro dospělé čtenáře, v muzeích a ve vybraných 
knihkupectvích.  
Od 1. prosince 2007 byla provedena sleva publikace Při Betlémě na salaši (z 50 Kč na 29 Kč).  
Přehled ediční činnosti je uveden na webových stránkách knihovny, kde je možné si publikace 
objednat i prostřednictvím elektronické objednávky na www.kfbz.cz/edicni_cinnost.htm.  
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6.2. PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
- FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Edice Zlínský kraj sbližuje regiony. Okno do kraje, roč. 3, prosinec 2007, s. 6. 
- FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Knihovna jako vydavatel aneb Nosit dříví do lesa? Čtenář : měsíčník pro 

knihovny, roč. 59, č. 4, s. 98–100. 
- FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Knihovna pro kraj – knihovna pro město. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 

roč. 59, č. 2, s. 34–38. 
- FRIEDLOVÁ, Zdeňka, KAŇKA, Jan, TOMANCOVÁ, Jana. Knihovna a virtuální svět internetu. Magazín 

Zlín, roč. 13 (17. Zpravodaj Zlín), březen 2007, s. 9 (+1 s. obálky – foto Ústřední knihovny). 
- FRIEDLOVÁ, Zdeňka, PEPRNÍČKOVÁ, Eva. Knihovnictví ve Zlínském kraji. Okno do kraje, roč. 3, 

leden 2007, s. 6. 
- GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla. Reedice díla Františka Bartoše. Folklor, roč. 18, červen 2007, s. 18. 
- GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla. Zpřístupňování díla Františka Bartoše. Národopisná revue, roč. 17, č. 2 (2007), 

s. 127. 
- KAŇKA, Jan. Archivy, knihovny, muzea posedmé : přednáška o EU a panelová diskuse. Čtenář : 

měsíčník pro knihovny, roč. 59, č. 2, s. 49.  
- ŘEHÁKOVÁ, Jana. Evropský den hudby v knihovně. Zlínský deník, roč. 18, č. 143 (20070620), s. 7. 

6.3. PROPAGACE KNIHOVNY 
V denním a odborném tisku bylo publikováno 58 článků o knihovně (pozvánky a informace 
o kulturních a vzdělávacích pořadech pro veřejnost a děti, o vydaných publikacích, o nových službách 
atd.).  
Tiskové zprávy o činnosti KKFB byly publikovány také na webu Zlínského kraje, Statutárního města 
Zlína a informačních serverech zaměřených na Zlínský kraj a na kulturní dění.  
Přehled článků a tiskových zpráv na webech Zlínského kraje a Statutárního města Zlína v příloze 5. 
Bylo odesláno 33 čísel e-bulletinu (informační služba o aktualitách v knihovně rozesílaná e-mailem). 
Přehled připravovaných akcí KKFB je každý měsíc zveřejňován v Magazínu Zlín, programovém 
měsíčníku inZlin a průběžně na webových stránkách krajské knihovny www.kfbz.cz.  
Byly vytištěny informační letáčky o Obvodní knihovně Díly, pobočce Podlesí a o nových službách pro 
uživatele.  
V regionálním TV vysílání byly zveřejněny informace o KKFB: 
- Biblioweb 2007 (TV Zlínsko, 6. dubna 2007) 
- Otevření pobočky Podlesí (TV Zlínsko, 20. dubna 2007) 
- Týden knihoven (TV Zlínsko, 2. října 2007) 
- Zvuková knihovna (TV Zlínsko, 11. listopadu 2007) 
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PROVOZNÍ ČÁST 

7. ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ ČINNOST  

Kontroly realizované příslušnými orgány: 
- Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce za období 6/2005-7/2007 v září 2007 Všeobecnou zdravotní pojišťovnou – krajskou 
pobočkou ve Zlíně. 

- Kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
u dotací poskytnutých Ministerstvem kultury ČR za období 2004–2006 pracovníky Finančního 
úřadu ve Zlíně v květnu 2007. 

- Místní šetření Finančního úřadu ve Zlíně v září 2007 – dotace poskytnutá Ministerstvem kultury ČR 
v roce 2002 na regionální funkce knihoven. 

- Kontrola daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2004 
až březen 2007 v prosinci 2007 Finančním úřadem ve Zlíně. 

- Kontrola věcného plnění projektu programu MK ČR VISK 2 – mimoškolní vzdělávání knihovníků 
Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi – pracovnicí pověřenou MK ČR za rok 
2006 v dubnu 2007. 

- Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pracovníkem Krajského úřadu 
Zlínského kraje v srpnu 2007. 

- Kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Odborovým svazem 
pracovníků knihoven Praha v listopadu 2007. 

Všechny kontroly proběhly bez závad. 

Kontroly realizované vlastními pracovníky a smluvními firmami: 
- Kontrola BOZP a PO 
- Revize elektrických zařízení, zabezpečovacího systému, výtahů, schodišťové plošiny, kotelny, 

výměníkové stanice, kontrola hasicích přístrojů a hydrantů, kontrola hromosvodu 
- Kontrola návaznosti vybíraných poplatků a jejich odvodů s výstupy z PC 
- Kontrola pokladní hotovosti 
- Kontrola docházky podle elektronické evidence docházky a podle deníku docházky na 

detašovaných pracovištích 
- Kontrola plnění plánu činnosti 
- Kontrola čerpání rozpočtu 
- Inventarizace  

V rámci plnění regionálních funkcí je průběžně prováděna kontrola výkonu regionálních funkcí 
v pověřených knihovnách Zlínského kraje. 
Pokud byly při vnitřních kontrolách nalezeny drobné nedostatky, byla operativně sjednána jejich 
náprava s příslušnými odpovědnými pracovníky. 

Jako poradní orgány ředitele působí: 
- Redakční rada časopisu ZVUK Zlínského kraje, 
- Redakční rada Edice Zlínský kraj. 

V KKFB působí vyřazovací, škodní a likvidační, inventarizační, skartační a nákupní komise.  
Porada vedení krajské knihovny se schází minimálně jednou za dva měsíce, v návaznosti na ni se 
konají porady oddělení. Porada pověřených knihoven se koná obvykle čtyřikrát ročně, porada 
městských knihoven okresu Zlín 3–4 × ročně. Setkání s knihovníky obecních knihoven okresu Zlín 
probíhá dvakrát ročně (z toho jednou ročně za účasti zástupců obcí).  
Příprava a realizace projektů, zavádění nových služeb, řešení konkrétních úkolů je organizováno 
formou týmové práce, jsou zřizovány pracovní týmy, které se schází podle potřeby.  
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8. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB. ZA ROK 2007  

Počet podaných žádostí o informace:  1 
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 

9. PROVOZ, ÚDRŽBA 

Oprava a údržba, vnitřní vybavení 
Byly prováděny běžné opravy spojené s provozem a údržbou budovy Ústřední knihovny, obvodních 
knihoven, poboček a depozitních skladů a opravy vybavení a zařízení. Byl zakoupen nábytek náhradou 
za starý a poškozený, příp. jako doplnění chybějícího. 
- Nově zřízená pobočka Podlesí byla vybavena nábytkem (novým výpůjčním pultem a dvěma stolky 

pro PC pro uživatele; regály a další zařízení knihovny bylo použito starší a renovované).  
- Sklad i volný výběr v Obvodní knihovně Malenovice byl dovybaven regály. 
- Detašovaný sklad v Malenovicích byl dovybaven regály a byl zde nainstalován elektronický 

zabezpečovací systém. 
- V červnu proběhlo stěhování detašovaného pracoviště z Centroprojektu do nových prostor na 

Zarámí (z důvodu výpovědi nájemní smlouvy). 
- V kotelně byla provedena výměna bezpečnostního ventilu na jednom výměníku tepla a oba 

výměníky byly doplněny měřícím zařízením, oprava byla financována SMZ. 

10. ZAPEZPEČOVACÍ SYSTÉMY 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- Byla provedena revize tlakových nádob v kotelně, pravidelné revize výtahu, schodišťové plošiny, 

hasicích přístrojů a hydrantů a pravidelná revize elektrospotřebičů. 
- Byla provedena revize a následná oprava hromosvodu na Ústřední budově. 
- V květnu bylo provedeno školení BOZP zaměstnanců.  
- Sanitární dny (28. března, 27. června, 19. září a 19. prosince) byly využity pro očistu knihovního 

fondu za účelem snížení prašnosti v prostorách knihovny a prevenci vzniku alergických 
onemocnění.  

- V říjnu proběhlo zdravotní školení zdravotních hlídek a vedoucích pracovníků. 
- Ochranné pracovní prostředky byly zaměstnancům poskytovány podle platných směrnic a bylo 

dbáno na jejich hospodárné využívání. 
- Noví pracovníci KKFB byli při nástupu do pracovního poměru seznámeni s bezpečnostními 

předpisy a předpisy požární ochrany a absolvovali povinnou zdravotní prohlídku. 

Elektronické zabezpečovací systémy  
- Budova Ústřední knihovny, prostory obvodních knihoven a sklady Kolektivní dům a Malenovice 

jsou střeženy bezpečnostní agenturou CZ-Guard Zlín. 

Požární ochrana 
- 19. září byl proveden cvičný požární poplach s evakuací osob. 

Ochrana životního prostředí 
- Odpadové hospodářství se řídilo platným Programem odpadového hospodářství KKFB. 
- Byly dodržovány zásady uskladnění a manipulace s chemickými látkami, které ohrožují životní 

prostředí a vodní zdroje (benzín, barvy, apod.). 
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11. VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

Hardware 
S ohledem na rychlý rozvoj automatizace knihovnických procesů a agend knihovny je průběžně 
modernizováno vybavení počítačovou technikou: 

Pracoviště Vybavení 

oddělení pro dospělé čtenáře PC služební 

Informační a referenční centrum 2 ks PC pro čtenáře 

oddělení pro děti laserová tiskárna s možností scannování a kopírování 

oddělení pro mládež 
černobílá kopírka A3  
PC služební 

hudební oddělení PC služební 

oddělení doplňování a zpracování 
knihovního fondu 

5 ks PC služební 
laserová tiskárna 

Vzdělávací centrum (pořízeno 
za finanční spoluúčasti z dotace MK ČR) 

13 PC  
13 ks webových kamer 
13 ks sady sluchátek s mikrofonem 
laserová tiskárna s možností scannování a kopírování 

úsek automatizace 2 ks PC služební 

pracoviště ediční činnosti PC služební 

pracoviště digitalizace PC služební 

útvar regionálních služeb 
PC služební  
laserová tiskárna s možností scannování a kopírování 

pobočka Podlesí switch  

Obvodní knihovna Jižní Svahy 
switch  
laserová tiskárna s možností scannování a kopírování  

 
- Poskytovatel internetového vybavení provedl výměnu technologie připojení Obvodní knihovny 

Jižní Svahy k internetu (přechod z bezdrátového spoje na optický kabel).  
- Byly zakoupeny dva záložní zdroje UPS APC 750VA, jimiž byly nahrazeny starší nevyhovující typy 

v serverovně.  
- Serverovna byla vybavena novým výkonným dvouprocesorovým (čtyřjádrovým) serverem 

NetCore 4100 s rychlejším a výkonnějším diskovým polem. Server v knihovně nahradil starší a již 
nedostačující stroj. Zajišťuje služby domény, pošty, antiviru a souborového serveru. 

- Z důvodů nárůstu online služeb, přístupu do i z knihovny po internetu bylo pořízeno silnější 
a rychlejší zařízení pro správu a monitoring tohoto provozu (Cisco). Zařízení slouží primárně jako 
router a firewall knihovny. 

Software 
- Informační zdroje knihovny jsou monitorovány a průběžně updatovány nebo nově nakupovány 

podle vznikajících potřeb. 
- Je sledován stav softwarového vybavení jak na pracovních, tak čtenářských počítačích a je 

snižována možnost neoprávněných instalací, čímž je udržována legálnost zakoupeného 
a používaného softwaru. 

- Pravidelně jsou aktualizovány zdroje ASPI, ČNB, SNB, IDOS.  
- Byly zakoupeny čtyři licence programu Nero pro vypalovací mechaniky. 
- Byl proveden přechod licencování ASPI z lokální do internetové verze, počet licencí byl rozšířen ze 

4 ks na 8 ks. Systém ASPI byl rozšířen o modul VZORY. 
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- Byly zakoupeny a instalovány tři lokální verze SQL serveru Interbase 7.5 na notebooky pro offline 
KP-winSQL.  

- Byl zakoupen produkt Delphi 2006 Architect pro vývoj a úpravu aplikací.  
- Pro notebook byla zakoupena legalizační sada Windows XP Pro. 
- Pro nový server DOM2003 byl zakoupen OS Windows 2003 Server EE s 30 CAL licencemi. 
- Byly zakoupeny SW Expression Web pro účely editace webových stránek (webmaster, Vzdělávací 

centrum). 
- Byly pořízeny dvě licence Acrobat Reader 8 Professional pro práci s PDF dokumenty (pracoviště 

ediční činnosti, digitalizační pracoviště). 
- Digitalizační pracoviště bylo vybaveno OCR softwarem FineReader v. 9. 

KP-win SQL  
Byly instalovány upgrade knihovnického programu KP-win SQL s novými funkcemi a možnostmi podle 
požadavků knihovny: 

- Byly provedeny úpravy a opravy dat modulu katalogizace podle normy MARC 21.  
- Byly zkvalitňovány a rozšiřovány funkce webového katalogu (více zobrazovaných údajů, možnost 

prolongace, rušení rezervace, volba možnosti odesílání oznámení o rezervaci e-mailem). 
- Ve spolupráci s dodavatelem systému byl vytvořen program pro offline půjčování/vracení 

a aktualizaci databáze pro offline půjčování/vracení. 
- Byly provedeny úpravy konfigurace nastavení programu, kategorií výpůjčního systému, šablon 

dokumentů a tiskových sestav. 
- Bylo zahájeno pravidelné dávkové zasílání záznamů do Souborného katalogu ČR.  
- Byl dokoupen modul MVS pro Kp-win SQL. 
- Data výměnného fondu byla převedena do formátu MARC 21 a další zpracování probíhá v SQL 

verzi KP-win. 
- Kp-win SQL byl rozšířen o dalších 19 licencí na celkový počet 79. 
- V rámci projektu WWW katalog výměnného fondu a knihovních fondů devatenácti obsluhovaných 

knihoven KKFB z programu MK ČR VISK 3 byly do Kp-win SQL převedeny databáze výměnného 
fondu a obsluhovaných středisek knihovny a zřízeny jejich www katalogy. 

12. DOPLŇKOVÁ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST 

Doplňkovou činnost knihovny tvoří knihařské práce a okrajově kopírování na stroji Risograf. 
Doplňkovou činnost zajišťuje jedna pracovnice na 0,17 % úvazku (zbytek úvazku pracuje pro hlavní 
činnost KKFB).  
V rámci doplňkové činnosti bylo zhotoveno 106 zakázek převážně drobných knihařských prací, 
diplomových prací, řezání na stroji Maxima a tisk na stroji Risograf.  
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EKONOMICKÁ ČÁST 

Hospodaření KKFB v roce 2007 

Rekapitulace (v Kč) 

 
Neinvestiční 
prostředky Investiční prostředky 

Krajský úřad ZK – příspěvek na činnost 23,640.000 - 

  z toho regionální služby  2,563.000  

Účelová dotace ze SR                 423.000 - 

Ostatní dotace (Statutární město Zlín) 2,908.000 - 

Celkem poskytnuto              26,971.000 - 

 

Hospodářský výsledek (v Kč) 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Náklady 28,662.367,10  62.292,86 

Výnosy 29,229.327,42  121.622,00 

Hospodářský výsledek 566.960,32 59.329,17 

 

Celkem hospodářský výsledek 626.289,46 Kč  

 
Na rok 2007 byl Krajské knihovně Františka Bartoše, příspěvkové organizaci, stanoven příspěvek (po 
změnách) na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 23,640.000 Kč, z toho na zajištění výkonu 
regionálních služeb 2,563.000 Kč. 
- Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK) ze dne 20. 12. 2006 usnesení č. 0456/Z16/06 byl 

schválen příspěvek na provoz ve výši       23,000.000 Kč 
- Rozhodnutím Rady Zlínského kraje (RZK) ze dne 4. 6. 2007 usnesení č. 0405/R12/07 byl schválen 

příspěvek na provoz ve výši       23,500.000 Kč 
- Rozhodnutím RZK ze dne 18. 6. 2007 usnesení č. 0442/R13/07 byl schválen příspěvek na provoz ve 

výši          23,540.000 Kč 
- Rozhodnutím RZK ze dne 23. 11. 2007 usnesení č. 00827/R24/07 byl schválen příspěvek na provoz 

ve výši          23,640.000 Kč 
 

Na základě usnesení RZK čj. 0442/R13/07 ze dne 18. 6. 2007 byly KKFB přiděleny neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu na projekty z programu VISK 2 – Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje (odměny 
lektorů a obnova vybavení učebny) ve výši 40.000 Kč a 270.000 Kč. 

Na základě usnesení RZK čj. 0485/R14/07 ze dne 2. 7. 2007 byla KKFB přidělena neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu na projekt z programu VISK 3 – Veřejné informační služby knihoven na knihovnický 
software ve výši 108.000 Kč. 

Na základě usnesení RZK čj. 0827/R24/07 ze dne 19. 11. 2007 byla KKFB přidělena neinvestiční dotace 
ze státního rozpočtu na projekt Knihovna 21. století – Komunikace s handicapovanými osobami. 
Všechny peněžní prostředky byly vyčerpány v přidělené výši. 

KKFB získala v roce 2007 dotace od Statutárního města Zlína (SMZ) ve výši 2,108.000 Kč na 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a 800.000 Kč na nákup knih. Prostředky 
byly použity a vyčerpány v plné výši. 
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Od Centroprojektu, a. s., byl přijat peněžní dar na realizaci projektu Záchrana a zpřístupnění baťovských 
novin Sdělení zaměstnanců firmy Baťa digitalizace pondělního vydání ve výši 20.000 Kč. Tato částka byla 
použita v plné výši. 

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

V roce 2007 zajistil zřizovatel Zlínský kraj financování KKFB ve výši 80,87 %, dotace ze SR činila 1,44 %, 
Statutární město Zlín přispělo částkou ve výši 9,95 % a z vlastních příjmů a zapojením fondů bylo 
pokryto 7,74 % nákladů. 

Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 566.960,32 Kč. 
KKFB nepoužila všechny rozpočtované náklady z důvodu snížení nákladů na ediční činnost a úsporou 
v energiích (otop) v důsledku mírného podzimu a zimy. 

Doplňková činnost zabezpečuje knihařskou práci a okrajově kopírování na stroji Risograf. Tuto práci 
zajišťuje jedna pracovnice na částečný úvazek a zbytek pracuje pro hlavní činnost KKFB. V této činnosti 
bylo za rok 2007 hospodařeno se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 59.329,14 Kč. 

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů  
Viz tabulka s. 38 a 39.  

Investice 
Zdroje: Zůstatek investičního fondu 109.557,20 Kč 
 odpisy hlavní činnost 744.572,00 Kč 

 Celkem zdroje 854.129,20 Kč 
 
Použití: zabezpečovací zařízení QUATRO 235.965,10 Kč 
 router CISCO 67.639,60 Kč 
 server OS WIN 2003  199.845,20 Kč 
 technické zhodnocení zab. zařízení 81.999,30 Kč 
 kopírka černobílá samoobslužná 40.995,50 Kč 
 kombinovaný aktivátor/deaktivátor 78.361,50 Kč  

 Celkem použití 704.806,20 Kč 
 
Zůstatek investičního fondu 149.323,00 Kč 
 

Přehled počtu zaměstnanců 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců: 
- fyzické osoby    59,17 
- přepočtený stav    56,87 

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2007  58 
- z toho:     odborní pracovníci  46 

 THP    5 
 dělníci    7 
Pracovníci se ZPS    1 
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Odvětví: Kultura
Název organizace: Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace IČ: 70947422

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2007

Rozpočet Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. %
Číslo 2006 2007 k 31.12. k 31.12.07 plnění 2007 k 31.12. k 31.12.07 plnění 2007 k 31.12. k 31.12.07 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 5 071 5 373 5 604 611,98 104 15 15 12 630,86 84 5 086 5 388 5 617 242,84 104
502 Spotřeba energie 1 388 1 358 1 090 856,80 80 10 10 2 999,00 30 1 398 1 368 1 093 855,80 80
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 0 0 0,00
504 Prodané zboží 100 100 125 212,68 125 100 100 125 212,68 125
511 Opravy a udržování 240 240 258 997,30 108 240 240 258 997,30 108
512 Cestovné 88 88 99 355,50 113 88 88 99 355,50 113
513 Náklady na reprezentaci 15 15 13 989,00 93 15 15 13 989,00 93
518 Ostatní služby 3 999 4 192 3 591 194,80 86 2 2 4 001 4 194 3 591 194,80 86
521 Mzdové náklady 11 740 12 345 12 344 764,00 100 28 28 36 492,00 130 11 768 12 373 12 381 256,00 100
524 Zákonné sociální pojištění 4 109 4 319 4 283 413,00 99 10 10 9 621,00 96 4 119 4 329 4 293 034,00 99
525 Ostatní sociální pojištění 38 38 34 345,00 90 38 38 34 345,00
527 Zákonné sociální náklady 228 240 239 997,00 100 1 1 550,00 229 241 240 547,00 100
528 Ostatní sociální náklady 8 400,00 0 0 8 400,00
531 Daň silniční 0 0 0,00
532 Daň z nemovitostí 0 0 0,00
538 Ostatní daně a poplatky 2 2 900,00 45 2 2 900,00 45
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
544 Úroky 0 0 0,00
545 Kursové ztráty 100,00 0 0 100,00
546 Dary 0 0 0,00
548 Manka a škody 0 0 0,00
549 Jiné ostatní náklady 289 252 221 658,04 88 289 252 221 658,04 88
551 Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného majetku 723 746 744 572,00 100 723 746 744 572,00 100
552 Zůstatk. cena prodaného dlouhod. nehm.a hm.maj.  0 0 0,00
553 Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0,00
554 Prodaný materiál 0 0 0,00
556 Tvorba zákonných rezerv 0 0 0,00
559 Tvorba zákonných opravných položek 0 0 0,00

28 030 29 308 28 662 367,10 97,80 66 66 62 292,86 94 28 096 29 374 28 724 659,96 98

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

Náklady (účtová třída 5) celkem 



Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. %
Číslo Název ukazatele 2007 k 31.12. k 31.12.07 plnění 2007 k 31.12. k 31.12.07 plnění 2007 k 31.12. k 31.12.07 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 26 345,00 105 70 70 121 622,00 174 95 95 147 967,00 156
602 Tržby z prodeje služeb 1 377 1 377 1 412 456,50 103 1 377 1 377 1 412 456,50 103
604 Tržby za prodané zboží 165 165 144 776,00 88 165 165 144 776,00 88
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 250 250 141 064,00 56 250 250 141 064,00 56
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
644 Úroky 20 20 48 499,57 242 20 20 48 499,57 242
645 Kursové zisky 0 0 0,00
648 Zúčtování fondů 250 400 398 943,35 250 400 398 943,35
649 Jiné ostatní výnosy 35 100 86 243,00 86 35 100 86 243,00 86
651 Tržby z prodeje dlouhod.nehmotného a hmot.maj. 0 0 0,00
652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0,00
653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0,00
654 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0,00
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0,00
656 Zúčtování zákonných rezerv 0 0 0,00
659 Zúčtování zákonných opravných položek 0 0 0,00
691 Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje 23 000 23 640 23 640 000,00 100 23 000 23 640 23 640 000,00 100
691 Příspěvek na provoz ze státního fondu 0 0 0,00
691 Účelová dotace na provoz ze stát. rozpočtu 423 423 000,00 0 423 423 000,00
691 Účelová dotace na provoz z rozpočtu obcí 2 908 2 908 2 908 000,00 100 2 908 2 908 2 908 000,00

   
28 030 29 308 29 229 327,42 100 70 70 121 622,00 174 28 100 29 378 29 350 949,42 100

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 566 960,32 4 4 59 329,14 4 4 626 289,46

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

Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 566 960,32 4 4 59 329,14 4 4 626 289,46

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

Výnosy (účtová třída 6) celkem 
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Příloha 1 
 
Pracoviště Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace 
 
Ústřední knihovna, tř. Tomáše Bati 204, 761 60 Zlín 
Obvodní knihovna Jižní Svahy, Okružní 4699, 760 05 Zlín 
Obvodní knihovna Malenovice, Mlýnská 845, 763 02 Zlín 
Obvodní knihovna Díly, Díly IV/3691, 760 01 Zlín 
 
Pobočky na území Statutárního města Zlína: 
Jaroslavice 119, 760 01 Zlín 
Kostelec, Zlínská 133, 763 14 Zlín 
Kudlov 21, 760 01 Zlín 
Lhotka 68, 763 02 Zlín 
Louky, Náves 68, 763 02 Zlín 
Letná, Kotěrova 4395, 760 01 Zlín 
Mokrá 455, 760 01 Zlín 
Podlesí 5302, 760 05 Zlín 
Prštné 570, 760 01 Zlín 
Štípa 763, 763 14 Zlín 
Velíková 53, 763 14 Zlín 
Želechovice, 4. května 68, 763 11 Zlín 
 
Kanceláře Útvaru regionálních služeb, Zarámí 4422, 760 01 Zlín  
Sklad, Kamenná 3849, 760 01 Zlín 
Sklad, M. Alše 558, 760 05 Zlín 
Sklad, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín (Kolektivní dům) 
Sklad, Malenovice 1147, 760 05 Zlín (Areál EXPO) 



Příloha 2 
 

Seznam pracovníků KKFB (k 31. 12. 2007) 

 
 
Balická Naděžda   
Bělašková Ivana   
Bobková Renata   
Dřímalová Olga   
Fiurášková Anna   
Friedlová Zdeňka  
Frýželková Martina   
Gábová Eva   
Gajdošíková Pavla  
Gazdíková Jana   
Gebrianová Jana   
Hoferková Jana   
Horsáková Jindřiška   
Hulejová Irena   
Huspeninová Kamila   
Chmelařová Soňa        
Chmelová Ivana   
Jiříčková Ladislava   
Jourová Dagmar   
Juračková Ludmila   
Kaňka Jan  
Krajčová Gabriela   
Kurečková Pavlína   
Langerová Hana   
Lhotská Eva   
Linková Lenka        
Macík Josef   
Maňasová Zdeňka   
Marek Jan   

Matelová Jarmila   
Matulová Vlasta   
Michalík Jiří       
Mikulíková Hana 
Mítová Lenka   
Navrátilová Ivana   
Peprníčková Eva   
Pikhartová Marcela   
Pilařová Svatava   
Polášek Jan   
Rajnošková Radmila   
Rotterová Monika   
Řeháková Jana   
Řehánková Zdena   
Salátová Renáta        
Severinová Beata   
Šimová Helena  
Štanclová Iveta   
Štěpaníková Jarmila   
Štětkařová Hana   
Šumpelová Alexandra   
Tomancová Jana  
Tréšková Jitka   
Vaculíková Hana   
Vašková Hana   
Warzelová Věra   
Zahradníčková Renata   
Zaorálková Jitka   
Zemánková Marie   

 



Příloha 3 
 
Srovnání číselných ukazatelů KKFB podle oddělení v letech 2007 a 2006 
 
Číselné ukazatele Krajské knihovny Františka Bartoše v roce 2007 

Oddělení 
Čtenáři  
celkem 

Z toho 
děti Návštěvníci Výpůjčky 

Informační 
služby*) Besedy

pro dospělé čtenáře a IRC 8 666  103 412 542 629 6 780 9 

pro děti 1 229 1 229 22 555 135 511 1 713 183 

pro mládež 1 559  24 851 110 384 3 524 31 

studovna a čítárna 2  40 575 105 656 1 441  

hudební 15  4 742 13 794 591 38 

zvuková knihovna 41 1  366 13 375 91  

Obvodní knihovna Jižní Svahy 1 186 425 24 178 141 567 5 424 75 

Obvodní knihovna Malenovice 622 182 8 976 66 727 212 10 

Obvodní knihovna Díly 308 103 10 554 46 603 290 8 

pobočky 738 252 6 811 33 161  7 

Celkem 14 366 2 192 247 020 1 209 407 20 075 361 

 
 
Číselné ukazatele Krajské knihovny Františka Bartoše v roce 2006 

Oddělení Čtenáři 
Z toho 

děti 
Návštěvníci Výpůjčky  

Informační 
služby*) 

Besedy

pro dospělé 8 590  98 046 454 214 8 298 9 

pro děti 1 171 1 171 20 739 97 734 2 972 218 

pro mládež 1 519  21 792 94 485 3 468 24 

studovna a čítárna 3  39 246 106 089 1 503  

hudební 18  8 354 17 950 404 37 

zvuková knihovna 31 1 288 11 335   

Obvodní knihovna Jižní Svahy 1 155 419 22 770 136 981 5 609 85 

Obvodní knihovna Malenovice 626 185 8 546 68 077 705 31 

Obvodní knihovna Díly 273 77 8 271 36 908 359 11 

pobočky 665 225 6 358 34 066  14 

Celkem 14 051 2 078 234 410 1 057 839 23 318 429 
*) dotazy bibliografické, faktografické, referenční celkem 
 



Příloha 4    
    
Srovnání číselných ukazatelů – čtenáři, návštěvníci, výpůjčky 2002–2007  
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Registrovaní čtenáři 14 680 15 909 15 960 15 984 14 051 14 366
Návštěvníci 203 537 206 796 228 293 256 066 234 410 278 040
Výpůjčky celkem 916 066 926 254 1 076 046 1 123 390 1 057 839 1 209 407
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Příloha 5 
 
Články o KKFB a tiskové zprávy na webech Zlínského kraje a Statutárního města Zlína 
 
Články o KKFB 

Čítárna u čerta s knihou / (may). Týdeník Zlínska, roč. 3, č. 22 (20070529), s. 6. 

Duely v knihovně Zlín / A2: kulturní týdeník, roč. 3, č. 10 (2007), s. 3 

Eva Hudečková přestaví knihu / (šz). Zlínský deník, roč. 18, č. 7 (20070109), s. 19.  

František Bartoš a naše doba / Jiří Severin. Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 18, č. 1 
(20070102), s. 5. 

Holcman představí svou novou knihu / (alá). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 18, č. 277 
(20071128), s. 5. 

Hudba v knihovně / (sur). Zlínský deník, roč. 18, č. 99 (20070427), s. 9. 

Internet zdarma najdou lidé v knihovnách / (ner). Zlínský deník, roč. 18, č. 179 (20070803), s. 1. 

Jak slavili novou školu / David Valůšek. Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 18, č. 189 
(20070815), s. 5. 

Jiří Severin – Hráli jsme jak andělé / Tomáš Ježek. Dobrý den s kurýrem, roč. 7, č. 52 (20071231) [cit. 
2008-01-07]. Dostupný z WWW: <http://www.idobryden.cz/u-tisk.asp?id=65584>.   

Kam za kulturou. [Moje město. Kroměřížská čítanka] / Okno do kraje, roč. 3, květen 2007, s. 11. 

Kniha o knize knih / (may). Týdeník Zlínska, roč. 3, č. 23 (20070605), s. 6. 

Kniha vypráví pozoruhodné příběhy unikátních biblí / Martina Malá. Mladá fronta Dnes – Východní 
Morava, roč. 18, č. 131 (20070606), s. 5. 

Knihovna má kvalitní web / (ČTK). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 18, č. 80 (20070404), 
s. 2. 

Knihovna nabízí ukázky z dopisů L. N. Tolstého / (jk). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 18, 
č. 225 (20070926), s. 5. 

Knihovny mají svůj týden / (gal). Zlínský deník, roč. 18, č. 229 (20071002), s. 3. 

Krajská knihovna odkryje archiv H+Z / (sur). Zlínský deník, roč. 18, č. 96 (20070424), s. 9. 

Lev a Sofia / (may). Týdeník Zlínska, roč. 3, č. 39 (20070925), s. 5. 

Martin se svezl na bílém koni / (jur). Zlínský deník, roč. 18, č. 264 (20071112), s. 3.  

Měsíc internetu nahradil měsíc knihy / (ano). Zlínský deník, roč. 18, č. 53 (20070303), s. 3. 

Moravský lid / Jan Miroslav Krist. Malovaný kraj, roč. 18, č. 1 (2007), s. 32. 

Muzejní pas / Tomáš Mikulaštík. Okno do kraje, roč. 3, květen 2007, s. 7. 

Na chodbách knihovny jsou k vidění knihy o Romech / (kač). Zlínský deník, roč. 18, č. 154 (20070703), 
s. 4. 

Na Jižních Svazích je nová knihovna / Veronika Kačírková. Zlínský deník, roč. 18, č. 93 (20070420), 
s. 3.   

Na křtu nové knihy zazní barokní hudba [Příběh české tištěné bible] / (jep). Valašský deník, roč. 18, 
č. 143 (20070620), s. 3. 

Nejlepší web mají knihovny ve Zlíně, v Ústí a Urbanicích : V letošním ročníku soutěže o nejlepší 
webové stránky knihoven mezi městy do 10.000 zvítězila knihovna Urbanic na Hradecku / (ČTK). 
Metro – Čechy, č. 67 (20070404), s. 2. 

Nová knihovna na Jižních Svazích / (mm-). Magazín Zlín, roč. 13, č. 6 (2007), s. 18. 

http://www.idobryden.cz/u-tisk.asp?id=65584
http://www.kfbz.cz/katalog/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=50&heslo=1010592&lang=cze


Nové číslo časopisu ZVUK / (jd). Slovácké noviny – týdeník, č. 50 (20071214), s. 10. 

O Kroměřížsku vyšla bibliografie / (jk). Kroměřížský deník, roč. 2, č. 12 (20070115), s. 3. 

O Pavarottim / Zlínský deník, roč. 18, č. 265 (20071113), s. 12. 

O Pavarottim / Zlínský deník, roč. 18, č. 266 (20071114), s. 12. 

Obyvatelé Zlína mají novou knihovnu / (ČTK). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 18, č. 95 
(20070423), s. 5. 

Pavarotti ožije díky nahrávkám / (gal). Valašský deník, roč. 18, č. 266 (20071114), s. 19. 

Po 100 letech vyšla Kytice Františka Bartoše / (may). Týdeník Zlínska, roč. 3, č. 2 (20070109), s. 6. 

Proč nám Kytice Františka Bartoše pořád voní? / Eva Eliášová. Valašsko – vlastivědná revue, roč. 18, 
č. 1 (2007), s. 42–43. 

Proměny lidové hudby v našem kraji / Pavla Gajdošíková. Zlínský deník, roč. 18, č. 294 (20071218), 
s. 6. 

Přednáška / Antonín Bajaja. Literární noviny, roč. 18, č. 21 (20070521), s. 16. 

Příběh české bible na Valašsku / Přemysl Bar. Duha : Informace o knihách a knihovnách z Moravy, roč. 
21, č. 4 (2007), s. 34–35. 

Příběh české tištěné Bible / Ladislav Žilka. ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské 
dění, podzim-zima 2007, s. 117–118. 

Příběh české tištěné bible. Obelisk : První valašské internetové noviny [online], roč. 15, č. 14 (2007) 
[cit. 2007-09-06]. Dostupný na WWW: <http://www.obeliskval.cz/poslední/k_2.htm>. 

Senioři bojovali s myší / (ano). Zlínský deník, roč. 18, č. 56 (20070307), s. 3. 

Senioři se učí mailovat / (šid). Zlínský deník, roč. 18, č. 194 (20070822), s. 5. 

Zlínská knihovna má nejlepší stránky : Bibliotéka získala ocenění již počtvrté / Michal Surma. Zlínský 
deník, roč. 18, č. 82 (20070406), s. 5. 

Školáci řešili v knihovně kvízy / (jur). Zlínský deník, roč. 18, č. 231 (20071004), s. 4. 

Tématem přednášky bude zeleň ve Zlíně / (alá). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 18, č. 266 
(20071114), s. 5. 

Týden knihoven láká čtenáře / (alá). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 18, č. 229 (20071002), 
s. 7. 

Události [Biblioweb 2007] / Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 18, č. 80 (20070404), s. 2. 

V knihovně po setmění / (may). Týdeník Zlínska, roč. 3, č. 40 (2007102), s. 7. 

V knihovně se bude číst z dopisů spisovatele Tolstého / (gal). Zlínský deník, roč. 18, č. 225 (20070926), 
s. 19. 

V kostele pokřtí knihu o bibli / Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 18, č. 144 (20070621), s. 5. 

Ve většině měst na Zlínsku je možné surfovat po síti bez placení : Internet zdarma najdou lidé 
především v knihovnách / Michal Verner. Zlínský deník, roč. 18, č. 179 (20070803), s. 4.  

Ve zlínské knihovně / Aleš Brožek. Ikaros [online], roč. 11, č. 6 (2007) [cit. 2007-06-05]. Dostupný 
z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/4176>.  

Vtipálkové vytáhli stojan do koruny stromu / Martin Lavay. Týdeník Zlínska, roč. 3, č. 17 (20070424), 
s. 4.  

Výroba vánočních ozdob / Zlínský deník, roč. 18, č. 289 (20071212), s. 12. 

Výroba vánočních ozdob / Zlínský deník, roč. 18, č. 290 (20071213), s. 12. 

Vyšel nový časopis ZVUK / (ts). Týdeník Zlínska, roč. 3, č. 26 (20070626), s. 6.  

http://www.obeliskval.cz/posledn%C3%AD/k_2.htm
http://www.ikaros.cz/node/4176


Zlín očima zahradnice. Zlínský deník, roč. 18, č. 265 (20071113), s. 12. 

Zlín očima zahradnice. Zlínský deník, roč. 18, č. 266 (20071114), s. 12. 

Zlínská knihovna má nejhezčí internetové stránky / (pg). Týdeník Zlínska, roč. 3, č. 15 (20070410), 
s. 5.  
 
 
Tiskové zprávy na webu ZK a SZM 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně opět zvítězila v soutěži o nejlepší webové stránky 
knihoven [online]. Zlínský kraj, 5. 4. 2007 [cit. 2007-04-05]. Dostupný z WWW:  
<http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=45325&doctype=I02&&cpi=1>. 

Nová knihovna na Jižních Svazích – Podlesí [online]. Magistrát města Zlína, 18. 04. 2007 [cit. 2007-
04-20]. Dostupný z WWW: <http://www.mestozlin.cz/article/34726/>. 

Příběh české tištěné bible [online]. Zlínský kraj, 11. 6. 2007 [cit. 2007-06-13]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=49174&doctype=ART&nid=2839&cpi=1>. 

Ve Zlíně byla otevřena nová pobočka krajské knihovny [online]. Zlínský kraj, 20. 4. 2007 [cit. 2007-
04-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=46273&doctype=I02&nid=2674&cpi=1>. 
 
 

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=45325&doctype=I02&&cpi=1
http://www.mestozlin.cz/article/34726/
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=49174&doctype=ART&nid=2839&cpi=1
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=46273&doctype=I02&nid=2674&cpi=1
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Nejpůjčovanější tituly v roce 2007 
 

1. Děti z Bullerbynu / Astrid Lindgrenová 288 ×
2. Eragon: odkaz Dračích jezdců / Christopher Paolini 245 ×
3. Slezské písně / Petr Bezruč 240 ×
4. Fiesta / I slunce vychází / Stařec a moře / Ernest Hemingway 225 ×
5. Pipi Dlouhá punčocha / Astrid Lindgrenová 218 ×
6. Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky / J. R. R. Tolkien 216 ×
7. Harry Potter a Fénixův řád / Joanne K. Rowlingová 208 ×
8. Šifra mistra Leonarda / Dan Brown 203 ×

9. – 10. 
Veronika se rozhodla zemřít / Paulo Coelho 
Cvičení k uvolnění páteře: konečně bez potíží! / Carola Bleissox 196 ×

11. Tenká čára života / Elizabeth Adler 195 ×

12. – 13. 
Romeo a Julie / William Shakespeare 
Harry Potter a princ dvojí krve / Joanne K. Rowlingová 194 ×

14. Svatoušek / Madeline Hunter 193 ×
15. Povídky o manželství a o sexu / Michal Viewegh 192 ×
16. Oliver Twist / Charles Dickens 191 ×
17. Jáma a kyvadlo a jiné povídky / Edgar Allan Poe 190 ×
18. Holky na vodítku: jmenuji se Martina / Ivona Březinová 189 ×
19. Zvuk slunečních hodin / Hana Andronikova 185 ×
20. Eldest: prvorozený: odkaz Dračích jezdců / Christopher Paolini 177 ×
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Obrazová příloha – Obálky vydaných titulů v roce 2007 
 

  
 

Obálka časopisu ZVUK Zlínského kraje 
Jaro / léto 2007 

 
Obálka časopisu ZVUK Zlínského kraje 

podzim / zima 2007 
 
 

 

 

  
 

Obálka reprintu Františka Bartoše Moravská 
svatba, Líšeň, Deset rozprav lidopisných 

 
Obálka knihy Jiřího Severina  

Hráli jsme jak andělé 
 
 

 

 

  
 

Obálka knihy Jiřiny Fabiánové  
Příběh české tištěné bible 

 
Dokumentace projektu Rok Františka Bartoše  

ve Zlíně a ve Zlínském kraji 2006 (CD) 
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Obrazová příloha – Fotografie z akcí v roce 2007 
 

 

  
Beseda a přednáška  

s ing. arch. Ivanem Bergmannem 
(23.  března) 

Seminář knihoven paměťových 
institucí Zlínského kraje  

(11. dubna) 

Literární soutěž pro děti Hledání, 
vyhlášení výsledků okresního kola  

(18. dubna) 

 
 
 
 

 

  

  
Nová pobočka Podlesí na Jižních 

Svazích (slavnostní otevření  
19. dubna)  

 Koncert ZUŠ Harmonie  
(9. května) 

 

Čítárna u Čerta s knihou, herec 
Pavel Nový (28. května) 

 
 
 
 

 

  

   
Základy práce s internetem pro 

seniory (21. srpna) 
Po setmění v knihovně (3. října) Martinská obchůzka na svátek 

sv. Martina, vystoupení dětí před 
knihovnou (11. listopadu) 
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