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JAK SE DAŘILO KNIHOVNÁM VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2016?
VYŠLA ROČENKA O ČINNOSTI A VÝSLEDCÍCH KNIHOVEN
Zlínský kraj každoročně podporuje prostřednictvím programu regionálních funkcí činnost
veřejných knihoven finanční dotací, která umožňuje poskytování odborných a vzdělávacích
služeb knihovnám a poskytování dlouhodobých výpůjček souborů knih. Pomáhá tak
provozovatelům knihoven v obcích a městech, jejichž role pro zajištění dostupnosti
knihovnických a informačních služeb pro všechny obyvatele je zásadní.

Vizovice – oddělení pro děti

Ročenka Knihovny Zlínského kraje přináší přehled o činnosti 396 veřejných knihoven, které
působily v roce 2016 ve Zlínském kraji. Podkladem pro zpracování ročenky jsou statistické
výkazy knihoven a zprávy zpracované odbornými pracovníky Krajské knihovny Františka
Bartoše ve Zlíně (KKFBZ), Knihovny Kroměřížska, Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana
v Uherském Hradišti a Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Kromě statistických údajů
a přehledů dokumentujících vývoj knihovnictví ve Zlínském kraji přináší publikace množství
fotografií a výběr z akcí a projektů, které v loňském roce knihovny realizovaly.
Jak se tedy knihovnám dařilo?
U služeb poskytovaných knihovnami Zlínského kraje se projevily obdobné trendy jako
u knihoven v rámci České republiky. Již několik let klesá počet výpůjček klasických tištěných
dokumentů, bohužel výpůjčky elektronických knih a zpřístupnění digitalizovaných
dokumentů jsou výrazně limitovány autorskoprávními aspekty, které omezují jejich širší
využití v rámci veřejných knihoven. V rámci celostátního srovnání se KKFBZ umístila na
čtvrtém místě v celkovém počtu výpůjček za městskými knihovnami v Praze, Brně a Ostravě.
„Knihovny motivují čtenáře k četbě nejrůznějšími projekty, často organizovanými
i v exteriérech, soutěžemi, čtenářskými výzvami, kvízy. Snaží se podchytit čtenářský zájem
od nejútlejšího věku a nabízí nejen oficiální programy pro školy, ale i setkávání maminek
s dětmi, pravidelná hravá odpoledne, letní prázdninové programy apod.“, popsala situaci
v knihovnách PhDr. Zdeňka Friedlová, ředitelka KKFBZ. Celkový počet uživatelů služeb
knihoven vzrostl především díky rostoucímu využívání online služeb – lidé si už zvykli
vyhledávat informace, objednávat a rezervovat knihy prostřednictvím internetových katalogů
a databází.
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Ročenka připomíná také důležité počiny, ocenění a mezníky.
V rámci ocenění Knihovna roku, které uděluje Ministerstvo kultury ČR, získala hlavní cenu
v kategorii „Informační počin“ v roce 2016 Knihovna Kroměřížska za prosazení biblioterapie
v rámci preventivních programů na podporu duševního zdraví a integrace osob
se specifickými potřebami.
KKFBZ získala v celostátní soutěži Biblioweb o nejlepší webové stránky knihoven první
místo v kategorii knihoven v obcích nad 30 tisíc obyvatel a stala se absolutním vítězem této
soutěže. V publikaci se autorky věnují také ocenění Knihovna Zlínského kraje.
V říjnu 2016 byla zahájena činnost portálu Knihovny.cz – tzv. centrálního portálu knihoven –
který provozuje Moravská zemská knihovna a KKFBZ patří mezi pilotní skupinu knihoven,
které jsou do něj plnohodnotně zapojeny. Cílem portálu je zjednodušit přístup k informacím
a dokumentům a nabídnout fondy knihoven včetně jejich služeb na jednom místě.
„Poděkování patří všem knihovnicím a knihovníkům, zřizovatelům a provozovatelům
knihoven za zajištění důležitých služeb pro obyvatele a návštěvníky Zlínského kraje a všem
čtenářům a návštěvníkům za věrnost, podporu a vzájemnou inspiraci,“ doplnila Zdeňka
Friedlová.
Publikace Knihovny Zlínského kraje 2016 je k dispozici v KKFBZ a v elektronické formě na
www.kfbz.cz.
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