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Knihovny nejsou jen půjčovnami

O tom, že v knihovně nejsou jen knihy, se knihovny snaží přesvědčit své čtenáře a veřejnost 

už řadu let. Své prostory prezentují jako místa pro trávení volného času dětí, mládeže 

i dospělých. Tomu přizpůsobují vybavení nábytkem, technikou a především nabídku 

kulturních a vzdělávacích akcí. Připravují v mnohem větší míře programy pro děti 

a teenagery, besedy pro školy, setkání s autory, divadelní představení, soutěže a další 

atraktivní akce. „Jen v loňském roce se ve veřejných knihovnách Zlínského kraje uskutečnilo 

5 741 kulturních a vzdělávacích akcí, a to je o 352 více než v roce předchozím“, říká Zdeňka 

Friedlová ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše. Mnohé knihovny se se svými 

aktivitami připojily k celostátním kampaním a akcím organizovanými Svazem knihovníků 

a informačních pracovníků (SKIP): Březen – měsíc čtenářů, literární soutěž pro děti Kde 

končí svět, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, vyhlásily a ocenily Čtenáře roku nebo 

pořádaly nocování spojené se soutěžemi a čtením v knihovně – Noc s Andersenem.

O pestrosti pořádaných akcí vypovídají i jejich názvy: Srdíčkové odpoledne, Prázdninové 

leporelo, Muzikoterapie, Pirátský bál, Literární cyklotoulky, Poseroutkování…  Knihovny 

také hostily populární spisovatele a známé osobnosti: Kateřinu Tučkovou, Terezu 

Brdečkovou, Lucii Lomovou, Radku Denemarkovou, Markétu Pilátovou, Ludvíka Vaculíka, 

Jiřího Černého, Adolfa Dudka, Tomio Okamuru a další.

Ve Zlínském kraji působí 400 veřejných knihoven. Knihovní síť doplňují specializované 

knihovny – například univerzitní, školní, muzejní, archivní, lékařské, firemní a další. Loni 

služeb veřejných knihoven využilo přes 2 a půl milionu návštěvníků, přes 88 tisíc čtenářů

má průkazku do knihovny. Počet vypůjčených dokumentů přesáhl 5 milionů. Více než 

čtvrtina všech vypůjčených dokumentů pochází z Krajské knihovny Františka Bartoše ve 

Zlíně, která je největší veřejnou knihovnou v kraji. „Největší zájem mají čtenáři tradičně 

o beletrii – romány pro ženy, detektivky, životopisné příběhy nebo školní povinnou četbu. 

Čtvrtinu z celkového počtu výpůjček knih představovaly tituly naučné literatury. Naučná 

literatura se tradičně více půjčovala v knihovnách velkých měst a méně ve venkovských 



knihovnách,“ uvádí Jana Tomancová vedoucí útvaru regionálních služeb knihovnám 

Zlínského kraje při krajské knihovně.

Knihovny úzce spolupracují se školami, muzei, spolky, sdruženími, které působí v městech 

a obcích. Knihovny pokračují v automatizování svých procesů a obnově technického 

vybavení, některé zakoupily čtečky elektronických knih za účelem vzdělávání svých uživatelů 

nebo k půjčování.  V roce 2012 přibylo v kraji 23 knihoven, které mají vlastní webovou 

stránku, 29 obecních knihoven kraje má nově na webových stránkách umístěn svůj 

elektronický katalog.

Podrobnější údaje o činnosti knihoven přináší sborník Knihovny Zlínského kraje – Činnost 

a výsledky veřejných knihoven 2012, který v těchto dnech vydala Krajská knihovna Františka 

Bartoše. Ročenka je dostupná i online na webových stránkách:

www.kfbz.cz/edicni_cinnost_2013.htm
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