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Krajská knihovna během léta omezí kvůli opravám podlah provoz 

 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně omezila od pondělí 22. června svůj provoz.  
Z důvodu oprav podlah v budově 15 budou postupně uzavřena dvě patra knihovny pro 
veřejnost. Veškeré práce by měly být hotovy na konci září, kdy se provoz v ústřední knihovně 
navrátí zpět do původního stavu. 
 
Do poloviny letních prázdnin zůstávají nadále v provozu veškeré služby ve třetím podlaží budovy 15 
(beletrie, CD, dětské oddělení). V běžném provozu zůstane po celou dobu oprav 2. podlaží, kde se 
mimo jiné nachází i automat na vracení knih, informační pult, čítárna denního tisku a veřejný internet. 
 
Ve dnech od 22. 6. do 16. 8. bude zcela uzavřeno 4. podlaží ústřední knihovny, kde si mohli čtenáři 
zapůjčit naučnou literaturu a periodika. Dostupné budou pouze mapy a turistické průvodce, které budou 
k dispozici ve 3. podlaží. „Momentálně musíme ze čtvrtého podlaží vystěhovat na 60 tisíc knih z naučné 
literatury, 5 tisíc knih z příruční knihovny a regionálního fondu a 960 titulů periodik – časopisů a novin,“ 
řekla ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Zdeňka Friedlová. Provoz  
4. podlaží by měl být od 17. 8. bez omezení.  
 
Ve čtvrtém podlaží se doposud nacházela i čítárna, kterou využívaly desítky lidí. Po ukončení oprav v sále C ve 
2. podlaží, pravděpodobně od 1. 7., bude v tomto prostoru zřízena náhradní čítárna, která bude fungovat po 
dobu oprav ve 4. podlaží. Od 1. 8. do 29. 9. bude uzavřeno 3. podlaží (beletrie, CD, dětské oddělení). Z tohoto 
podlaží se bude postupně vystěhovávat na 60 tisíc knih z beletrie, 8 tisíc hudebních nosičů, 4 tisíce notových 
zápisů a 25 tisíc knih z dětského oddělení. 

První dva týdny v srpnu zůstane provoz v knihovně vůči čtenářům nejvíce omezen. Od 1. 8. do 16. 8. je 
plánováno úplné uzavření 3. a 4. podlaží z důvodu souběžných oprav schodiště a vstupů do pater. „V 
tomto období budou moci využívat jen čítárnu a služby poskytované ve druhém podlaží. Po celou dobu 
omezeného provozu je ale počet současně půjčených dokumentů zvýšen na 30 kusů,“ upřesnila 
Zdeňka Friedlová. Knihy ale mohou čtenáři vracet v automatu na vracení a u pultu  
ve 2. podlaží v provozní dobu po celé prázdniny, výpůjční lhůty proto nebudou prodlouženy. 
 
Rezervované knihy a knihy objednané ze skladu si mohou lidé vyzvedávat do konce července  
ve 3. podlaží, při uzavření obou pater u pultu ve 2. podlaží, od 17. 8. ve 4. podlaží. Knihy z patra, které 
bude právě vystěhováno, nelze objednávat. Dostupnost konkrétního titulu si zájemci ověří v katalogu 
knihovny na www.kfbz.cz. 
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„Omlouváme se za omezení provozu a nepříjemnosti s tím spojené. Nevylučujeme ani změny 
v termínech, bude totiž velmi záležet na tom, jak budou dodrženy termíny v plánovaných 
harmonogramech oprav,“ dodala ředitelka knihovny s tím, že doporučuje čtenářům sledovat internetové 
stránky knihovny nebo informační panely v knihovně. 
 
Podrobné informace zájemci naleznou na: www.kfbz.cz,www.facebook.com/zlinknihovna a 
informačních panelech v knihovně s aktuálními informacemi. V případě nejasností se mohou lidé obrátit 
na obsluhu nebo volat na telefon 573 032 402.  
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