
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
DÍLY
JIŽNÍ SVAHY
KOSTELEC
KUDLOV
LHOTKA
LOUKY
MALENOVICE
MOKRÁ 
PODLESÍ
PRŠTNÉ
PŘÍLUKY
ŠTÍPA
VELÍKOVÁ

KNIHOVNA NA KAŽDÉM KROKU
Propojili jsme 14 knihoven ve Zlíně. 
Váš čtenářský průkaz teď platí ve všech pobočkách.
Na katalog.kfbz.cz zadávejte své objednávky a rezervace, prodlužujte si výpůjčky. 
Knihy vracejte v libovolné knihovně. 
Užijte si nově eVýpůjčky a ostatní online služby z domova.

kfbz.cz/pobocky 

KNIHOVNA  
NA KAŽDÉM  
KROKU
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková 
organizace je největší knihovnou ve Zlínském kraji. Ve svém  
fondu má více než půl milionu knih, časopisů, map,  
CD a dalších dokumentů. Knihovnu zřizuje Zlínský kraj  
a spolufinancuje statutární město Zlín. Své služby poskytuje  
v ústřední knihovně a dalších třinácti pobočkách. 

Podporujeme lásku k literatuře. 
Pomáháme lidem na cestě k poznání. 
Inspirujeme.

kfbz.cz
facebook.com/zlinknihovna



REGISTRACE
Registrovat do knihovny se můžete v kterékoli pobočce nebo se 
předregistrovat online. Po předregistraci můžete ihned používat své 
čtenářské konto a rezervovat si vypůjčené knihy nebo objednat knihy 
ze skladu. Pokud máte validovaný účet mojeID, můžete se plnohodnotně 
registrovat na dálku, bez nutnosti návštěvy knihovny.
kfbz.cz/registrace

ONLINE KATALOG A ČTENÁŘSKÉ KONTO
V online katalogu můžete prohledávat veškerý fond knihovny. Půjčené 
dokumenty si můžete rezervovat, dokumenty ze skladu a volného 
výběru objednat. Ve čtenářském kontě najdete přehled svých výpůjček, 
rezervací a objednávek, můžete si v něm také prodloužit výpůjční lhůty 
a online zaplatit poplatky. V kontě si také můžete upravit své kontaktní 
údaje, e-mailem Vám dáme vědět o blížícím se konci výpůjční doby 
(předupomínky).
kfbz.cz/katalog

PŮJČOVÁNÍ A VRACENÍ
Půjčujeme knihy a časopisy, v ústřední knihovně také mapy, hudebniny, 
audioknihy, hudební CD, společenské hry, tematické kufříky, didaktické 
hračky a zvukové knihy pro zdravotně znevýhodněné. Dokumenty lze 
vrátit v kterékoliv pobočce knihovny. V ústřední knihovně můžete vracet 
veškeré vypůjčené dokumenty samoobslužně v automatu ve vstupní hale 
a půjčovat si na automatech v půjčovnách.
kfbz.cz/pujcovani

E-VÝPŮJČKY
V online katalogu můžete vybírat a půjčovat si také z jedenácti tisíc 
titulů e-knih. Půjčení je zdarma, současně můžete mít vypůjčeny až čtyři 
e-knihy, které si stáhnete i pro offline čtení do svého telefonu či tabletu.
kfbz.cz/evypujcky

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
Dokumenty, které nemáme ve fondu, Vám vypůjčíme prostřednictvím 
meziknihovní výpůjční služby z knihoven v ČR i ze zahraničí. Objednat si 
je můžete online ve svém čtenářském kontě nebo na portálu KNIHOVNY.
CZ.
kfbz.cz/mvs

SLUŽBY V KNIHOVNĚ
V knihovně jsou pro Vás počítače s připojením na internet, wifi, tisk, 
kopírování, informační služby. V ústřední knihovně si můžete zahrát na 
piano či využít stolní kamerovou lupu pro slabozraké. Je zde také jedna 
skupinová a čtyři individuální studovny. 

DÁRKOVÝ POUKAZ
V kterékoliv knihovně můžete zakoupit dárkový poukaz na roční 
registraci, a to pro nové i stávající čtenáře.
kfbz.cz/poukaz



DIGITÁLNÍ KNIHOVNA
V digitální knihovně Kramerius najdete naskenované knihy, noviny 
a časopisy z našeho regionu. V knihovně si z ní můžete pouštět  
i hudbu a mluvené slovo. Jste-li registrovaní, můžete po přihlášení 
číst i tzv. díla nedostupná na trhu v Národní digitální knihovně.
kfbz.cz/kramerius, kfbz.cz/dnnt

DATABÁZE
Z domova se přes knihovnu dostanete do databáze Press Reader 
(noviny a časopisy z celého světa), Anopress (většina českých médií), 
Naxos Music Library (rozsáhlá hudební databáze) a EBSCOhost 
(obrovská multioborová akademická databáze včetně kolekce 
e-knih). V ústřední knihovně dále najdete databázi ČSN online 
(české normy), Codexis (národní a evropský právní informační 
systém) a Infobanka ČTK (zprávy z Evropské unie).
kfbz.cz/databaze

REŠERŠE
Zpracujeme Vám soupis literatury na požadované téma.
kfbz.cz/reserse

OSOBNÍ KNIHOVNÍK
Individuální konzultační služba pro všechny, kteří potřebují poradit.
kfbz.cz/osobni

ZÁSILKA
Vybrané knížky či jiné dokumenty si můžete nechat zaslat na 
výdejní místo Zásilkovny nebo přímo domů.
kfbz.cz/zasilka

KNIHOBOX
Objednané nebo rezervované dokumenty z fondu ústřední knihovny 
si můžete vyzvednout ve schránce kdykoliv i mimo výpůjční dobu 
knihovny.
kfbz.cz/knihobox

KNÍŽKA / HRA DO LAVICE
Základním školám půjčujeme soubory knih a společenských her 
určených pro práci v hodinách českého jazyka a matematiky.
kfbz.cz/kdl, kfbz.cz/hdl

KNIHA DO DOMU
Rozvoz knih do domu mohou využít zdravotně znevýhodnění nebo 
starší občané bydlící na území města Zlína.
kfbz.cz/kdd

3D TISK
V ústřední knihovně nabízíme možnost 3D tisku pro nekomerční 
účely.
kfbz.cz/3d



SLEPECKÁ ZÁSILKA
Zrakově handicapovaným uživatelům zasíláme domů zdarma 
audioknihy a hudbu na CD prostřednictvím České pošty. 
kfbz.cz/handicap

AKCE PRO VEŘEJNOST
Výstavy, literární pořady a autorská čtení, cestovatelské přednášky, 
pořady s regionální tematikou, čtenářský Klub milovníků knih, 
únikovka v knihovně, Virtuální Univerzita třetího věku, kurzy 
počítačové, informační a mediální gramotnosti, trénování paměti, 
bazar knih a další.
kfbz.cz/akce

AKCE PRO DĚTI
Do knihovny od malička / Bookstart, čtenářský klub Knihožrouti, 
klub robotiky Robožrouti, výtvarné dílny, divadelní představení, Den 
pro dětskou knihu, Večer s Andersenem, literární pořady a autorská 
čtení, výstavy žáků základních a uměleckých škol, literární soutěže 
a další.
deti.kfbz.cz

AKCE PRO ŠKOLY
Pro všechny typy škol pořádáme exkurze a nejrůznější vzdělávací 
a zábavné programy.
kfbz.cz/skoly

NEWSLETTER
Chcete být pravidelně informováni o dění v knihovně? Přihlaste se  
k odběru našeho e-mailového zpravodaje.
kfbz.cz/newsletter

TIP NA NÁKUP 
Nenašli jste v knihovně knihu, o které si myslíte, že bychom ji měli 
mít? Dejte nám tip na její zakoupení.
kfbz.cz/tip

PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
Za symbolickou cenu prodáváme vyřazené knihy a časopisy.
kfbz.cz/vyrazeno

KNIHA DO VLAKU
Na železničním nádraží Zlín-střed pravidelně doplňujeme regál  
s knihami, které si můžete vzít ke čtení do vlaku a nechat si je   nebo 
je vrátit na některém z mnoha jiných nádraží, kde tato služba 
funguje.
kfbz.cz/vlak



KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA  

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA – BUDOVA 15
Vavrečkova 7040 | Zlín 760 01 
+420 573 032 400 | info@kfbz.cz
oddělení pro děti | +420 573 032 403 | detske@kfbz.cz

pondělí – úterý      9 – 19
středa                12 – 19
čtvrtek – pátek       9 – 19
sobota                  9 – 12

Provozní doba automatu na vracení knih
pondělí – pátek     7 – 19
sobota                  8 – 12

KNIHOVNA DÍLY
Díly IV/3691 | 760 01 Zlín 
+420 739 684 135 | dily@kfbz.cz

úterý           13 – 18
středa           13 – 17
pátek                   9 – 11, 13 – 17

KNIHOVNA JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, 760 05 Zlín | jiznisvahy@kfbz.cz
oddělení pro dospělé | +420 604 699 572

pondělí           14 – 18
úterý                    9 – 11
čtvrtek                  9 – 11, 14 – 18
pátek                 14 – 18

oddělení pro děti | +420 604 699 573
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 13–17

KNIHOVNA KOSTELEC
Zlínská 133 | 763 14 Zlín 
+420 604 174 447 | kostelec@kfbz.cz

středa                14 – 18

KNIHOVNA KUDLOV
Na Vrchovici 21 | 760 01 Zlín 
+420 604 175 151 | kudlov@kfbz.cz

čtvrtek                14 – 18

KNIHOVNA LHOTKA
Lhotka 68 | 763 02 Zlín 
+420 604 175 115 | lhotka@kfbz.cz

úterý                  14 – 18

KNIHOVNA LOUKY
Náves 68 | 763 02 Zlín 
+420 604 174 976 | louky@kfbz.cz

pátek                 14 – 18



KNIHOVNA MALENOVICE
Mlýnská 845 | 763 02 Zlín 
+420 603 571 527 | malenovice@kfbz.cz

pondělí              13 – 18 
úterý                  13 – 17 
čtvrtek                  9 – 11, 13 – 17

KNIHOVNA MOKRÁ
Mokrá II 622 | 760 01 Zlín 
+420 604 174 805 | mokra@kfbz.cz

čtvrtek            14 – 18

KNIHOVNA PODLESÍ
Podlesí IV/5302 | 760 05 Zlín 
+420 739 684 121 | podlesi@kfbz.cz

pondělí                14 – 18
čtvrtek                10 – 12, 13 – 17

KNIHOVNA PRŠTNÉ
Za Školou 570 | 760 01 Zlín 
+420 604 175 157 | prstne@kfbz.cz

pondělí               14 – 18

KNIHOVNA PŘÍLUKY
Dolní dědina 26 | 760 014 Zlín 
+420 604 174 866 | priluky@kfbz.cz

čtvrtek                14 – 18

KNIHOVNA ŠTÍPA
Nová cesta 668 | 763 14 Zlín 
+420 604 174 477 | stipa@kfbz.cz

pondělí              14 – 18

KNIHOVNA VELÍKOVÁ
Dolní konec 53 | 763 14 Zlín 
+420 604 174 714 | velikova@kfbz.cz

čtvrtek                14 – 18

AKTUALIZACE: LEDEN 2023


