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Zřizovatel Zlínský kraj.
Spolufinancuje statutární město Zlín.

Zlínský kraj

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně poskytuje uživatelům
veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny
v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Základní služby jsou
poskytovány zdarma. Knihovna požaduje od uživatelů úhradu podílu
skutečně vynaložených nákladů za roční registraci a za některé speciální
služby. Jejich seznam včetně výše úhrady je uveden v Příloze č. 2
Knihovního řádu: Smluvní ceny a náhrady za poskytované knihovnické
a informační služby. Právo na všechny služby knihovny má registrovaný
uživatel. Neregistrovanému uživateli mohou být poskytnuty prezenční
služby, které nejsou poskytovány adresně.

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
eVýpůjčky — půjčování elektronických knih
online knihovní katalog
databáze, elektronické zdroje, digitální knihovna, eBadatelna
služba Ptejte se knihovny
online čtenářské konto pro sledování stavu a prodlužování výpůjček
předregistrace pro dosud neregistrované čtenáře, která umožní
zadávání rezervací a objednávek
e-mailová upozornění na blížící se konec výpůjční doby nebo
registrace
návrhy na dokoupení knih, které knihovna nemá ve fondu,
prostřednictvím formuláře na webu knihovny
e-bulletin – bezplatná informační služba rozesílání novinek
a informací z knihovny elektronickou poštou (e-mailem)

JAK NAJDU, CO HLEDÁM?
Instruktáž o knihovně a jejích službách se koná v Ústřední knihovně každé
poslední úterý v měsíci.

dopoledne
odpoledne

10.00–11.00
17.00–18.00

(kromě července, srpna a prosince)

Náplň kurzu

Informace o knihovně (jak se orientuji v knihovně, vyhledám dokument,
objednám dokument ze skladu, rezervuji dokument, přihlásím se do
čtenářského konta), konzultace s informačním pracovníkem (zodpovídání
dotazů), nabídka služeb knihovny.

DOSTUPNOST SLUŽEB V JEDNOTLIVÝCH KNIHOVNÁCH

Výpůční služby
Půjčování
společenských her
Půjčování tematických
kufříků
Půjčování hudebnin
a zvukových
dokumentů
Regionální fond
Rezervace
Objednávky
Kopírování
Barevné kopírování
Tisk
Barevný tisk
Meziknihovní výpůjční
služba
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Svahy
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Mezinárodní
meziknihovní výpůjční
služba
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Bibliografické
a informační služby
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Internet
Wifi
Rešerše
Digitální piano
Mediatéka
Zvuková knihovna
pro zrakově
a jinak zdravotně
znevýhodněné

•

Prezenční poslech
zvukových
a audiovizuálních
dokumentů,
gramofonových desek

•

Malenovice

Díly

Podlesí

•
•
•
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• •
• •
• •

Ústřední
knihovna

Prezenční půjčování
sluchátek
Prezenční půjčování
brýlí
Prodej tašek
Prodej sluchátek
Individuální studovny

Kolektivní studovna
Stolní kamerová lupa
pro slabozraké
Výpůjční automaty
Automat na vracení
knih
Akce pro školy besedy, exkurze,
informační lekce,
vzdělávací a hudební
programy pro MŠ,
ZŠ, SŠ
Kulturní a vzdělávací
akce pro veřejnost
Exkurze, kurzy
a instruktáže
o knihovně a jejích
fondech
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Podlesí

UMÍSTĚNÍ PROVOZŮ PRO VEŘEJNOST V ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNĚ
2. podlaží
čítárna novin
automat na vracení knih
přednáškové sály
učebna
přihlašování na akce

3. podlaží
oddělení pro děti
klubovna
beletrie pro dospělé
audio
video
hudebniny
piano
poslechová místa
mediatéka
dokumenty pro zdravotně znevýhodněné
výpůjční služby
výdej rezervací, objednávek a meziknihovních výpůjček
výpůjční automat

4. podlaží
naučná literatura pro dospělé
noviny a časopisy
příruční knihovna
informační a referenční centrum
regionální literatura
knihovna primátorů
mapy
rešerše
výpůjční služby
výdej objednávek ze skladu k prezenčnímu studiu
individuální studovny
kolektivní studovna
výpůjční automat
stolní kamerová lupa pro slabozraké

2., 3. a 4. podlaží
registrace
knihovní katalog
přístup k internetu
přístup do databází
wifi
kopírování
tisk

www.kfbz.cz

PROVOZNÍ DOBA AUTOMATIZOVANÝCH KNIHOVEN
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
středa
čtvrtek, pátek
sobota

09.00–19.00
12.00–19.00
09.00–19.00
09.00–12.00

Provozní doba automatu na vracení knih
pondělí - pátek 07.00–19.00
08.00–12.00
sobota

OBVODNÍ KNIHOVNA JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, 760 05 Zlín , +420 577 243 602,
knihovna_js@kfbz.cz
Oddělení pro dospělé
pondělí
úterý
čtvrtek
pátek

14.00–18.00
09.00–11.00
09.00–11.00, 14.00–18.00
14.00–18.00

Oddělení pro děti
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 13.00 - 17.00

OBVODNÍ KNIHOVNA MALENOVICE
Mlýnská 845, 763 02 Zlín, +420 577 103 806,
knihovna_malenovice@kfbz.cz
pondělí
úterý
čtvrtek

13.00–18.00
13.00–17.00
09.00–11.00, 13.00–17.00

OBVODNÍ KNIHOVNA DÍLY
Díly IV/3691, 760 01 Zlín, +420 577 210 007,
knihovna_dily@kfbz.cz
úterý
středa
pátek

13.00–18.00
13.00–17.00
09.00–11.00, 13.00–17.00

KNIHOVNA PODLESÍ
Podlesí IV/5302, 760 05 Zlín, +420 739 684 121,
knihovna_podlesi@kfbz.cz
pondělí
čtvrtek

14.00–18.00
10.00–12.00, 13.00–17.00

Knihovna je pro veřejnost uzavřena v neděli, ve státní svátky a zpravidla
jednou za čtvrt roku z důvodů sanitárních dnů. Mimořádné změny v provozní
době (uzavření knihovny nebo jejích částí, omezení provozní doby apod.) jsou
publikovány na webových stránkách knihovny a plakátech v provozech pro
veřejnost.

AKTUALIZACE: LISTOPAD 2017

