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Zámecké knihovny ve Zlínském kraji 
 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vydala na konci minulého roku publikaci 
Zámecké knihovny ve Zlínském kraji. Fondy zámeckých a hradních knihoven obsahují cenné 
poznatky o historii a vývoji regionu, o šlechtických rodech a majitelích panství, jejich 
zálibách a aktivitách. Krajská knihovna Františka Bartoše na přípravě textů spolupracovala 
s oddělením zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea, které fondy zámeckých, 
hradních a palácových knihoven metodicky spravuje. Odborní pracovníci oddělení Petr 
Mašek a Luboš Antonín, vytipovali jednotlivé lokality a zpracovali podstatnou část textů. 
Kapitolu o arcibiskupské knihovně v Kroměříži zpracoval její knihovník Cyril Měsíc. 
K dalším autorům patří Kateřina Czinegová a Eva Lysáčková, které se věnovaly zámeckým 
knihovnám ve Vizovicích a v Návojné ve svých diplomových pracích, Helena Veličková 
a Zdeněk Pokluda.  
 
Na území Zlínského kraje se nacházejí pouze čtyři kmenové interiérové knihovny 
(tzn. knihovny jsou instalovány na původním zámku, kde vznikly a zároveň vystaveny, 
příp. zpřístupněny návštěvníkům): Kroměříž, Buchlov, Buchlovice a Vizovize. Ostatní 
existující knihovny jsou svozové (svezeny odjinud, většinou uloženy v depozitářích zámků 
I. kategorie). Výjimečné postavení zaujímá knihovna Arcibiskupského zámku a zahrad 
v Kroměříži, která svým významem překračuje hranice našeho regionu. 
Publikace obsahuje texty ke 30 lokalitách na území Zlínského kraje. Jednotlivé kapitoly 
obsahují odkazy na další literaturu, závěrem jsou uvedeny rejstříky a medailony autorů. 
U vybraných knihoven texty doplňují barevné a černobílé fotografie interiérů a dokumentů.    
 
Další informace k publikaci lze nalézt na webových stránkách: 
www.kfbz.cz/edicni_cinnost_2008.htm, publikaci lze zakoupit v oddělení pro dospělé čtenáře 
v budově Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a u vybraných knihkupců. 
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