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On-line služby knihoven Zlínského kraje využívá přes milion návštěvníků
Stále více lidí vyhledává informace o knihovnách a jejich fondech, dokumentech, publikacích,
hudebních nosičích či knihách na internetu. Důkazem toho je i rostoucí křivka grafu
návštěvnosti on-line služeb v nedávno vydaném souhrnu činností všech knihoven na území
Zlínského kraje za rok 2013. Publikace „Knihovny Zlínského kraje“ obsahuje všechna
důležitá data z téměř čtyř set veřejných knihoven ve Zlínském kraji.
„Stoupající trend návštěvnosti on-line služeb zaznamenávají knihovny každý rok. Lidé si zvykli
vyhledávat v internetových katalozích knihoven, sjednávat rezervace či prodlužovat výpůjčky.
Kromě toho internet nabízí další užitečné funkce,“ říká Zdeňka Friedlová, ředitelka Krajské
knihovny Františka Bartoše. A tak zatímco v roce 2009 využilo on-line služby 567 137 lidí,
v roce 2012 to bylo 871 130 a v roce 2013 už jejich počet přesáhl jeden milion, konkrétně
1 095 544 návštěvníků on-line služeb.
Každý rok také v knihovnách Zlínského kraje roste počet kulturních a vzdělávacích akcí
pro veřejnost, které knihovníci připravují. Ročně přibývá dvě stě až tři sta nových akcí. Opět
můžeme srovnat rok 2009, kde v tabulce figuruje číslo 4 991 akcí, rok 2012 s 5 741 akcemi a
rok 2013 s 5 936 akcemi. Stoupá i samotný počet návštěvníků knihoven. V roce 2013 jich
přišlo 2 683 498, což je o 163 580 více než v roce 2012.
Knihovny totiž dávno neslouží jen k půjčování knih. Staly se místem společenských
setkávání, získávání informací, vzdělávání i zábavy. Svůj volný čas tráví v knihovnách děti,
mládež i dospělí. Tomu se přizpůsobuje vybavení studoven, čítáren a společenských sálů.
Mnohé knihovny se se svými aktivitami připojily k celostátním kampaním a akcím
organizovaným Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP): Březen – měsíc
čtenářů, literární soutěž pro děti Kde končí svět, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu.
„Padesát knihoven kraje v loňském roce pořádalo nocování spojené se soutěžemi a čtením
v knihovně, známé jako Noc s Andersenem. Celkem malí čtenáři nocovali na sto místech ve
Zlínském kraji,“ dodává Jana Tomancová, vedoucí útvaru regionálních služeb knihovnám
Zlínského kraje při krajské knihovně. Některé knihovny se v březnu zapojily do akce Čtenář
roku, která byla zaměřena na největšího dětského čtenáře veřejných knihoven.
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Pro samotnou Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně byl rok 2013 rokem zcela
zásadních změn. Knihovna se přestěhovala do nových prostor rekonstruované budovy 15 ve
zlínském továrním areálu a stala se součástí komplexu 14|15 BAŤŮV INSTITUT. Pro
knihovnu to znamenalo nejen přestěhovat všechny své dokumenty z původní Ústřední
knihovny na tř. T. Bati a dvou depozitních skladů, opatřit je čipy pro elektronickou ochranu
a evidenci, ale také realizovat velké organizační změny. Uživatelé krajské knihovny začali
postupně využívat novinky ve vybavení 15. budovy, počínaje automatizovaným půjčováním a
vracením knih, individuálními studovnami, velkým volným výběrem knih, časopisů a
zvukových dokumentů. Knihovníci Zlínského kraje získali odpovídající prostor pro pořádání
vzdělávacích akcí, včetně moderně vybavené počítačové učebny.
Díky přestěhování krajské knihovny do větších prostor vzrostla celková plocha, která je ve
Zlínském kraji věnována knihovnám. Je to úctyhodných 1935 metrů čtverečních. Představte si
dva kilometry čtvereční zaskládané knihami…
Podrobnější údaje o činnosti knihoven přináší sborník Knihovny Zlínského kraje – Činnost
a výsledky veřejných knihoven 2013, který v těchto dnech vydala Krajská knihovna Františka
Bartoše. Ročenka je dostupná v katalogu knihovny http://katalog.kfbz.cz/documents/410902
nebo online na webových stránkách: http://www.kfbz.cz/vydane-publikace-edicni-cinnost a
http://issuu.com/knihovnazlin/docs/knihovny_zk_2013#download.
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