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PŘÍLOHY

ÚVOD
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (dále jen KKFBZ) plní
funkci krajské knihovny a funkci městské knihovny na základě smlouvy se statutárním městem
Zlínem, které se na jejím financování podílí. KKFBZ poskytuje knihovnické a informační služby
v Ústřední knihovně v budově 15 na Vavrečkově ulici, ve třech obvodních knihovnách na Jižních
Svazích, v Malenovicích a na Dílech a v 10 menších pobočkách na území města Zlína.
Rok 2018 byl mimořádný událostmi spojenými se 100. výročím vzniku České republiky, ke
kterým se připojila i KKFBZ. Celým rokem procházel projekt Knihy našich prarodičů s podporou
dotace Ministerstva kultury ČR (dále MK ČR), který se zaměřil na literaturu pro děti v období
prvorepublikové éry a vyvrcholil stejnojmennou výstavou. KKFBZ se věnovala tématu české
státnosti v přednáškovém cyklu Rozumíme historii?!, další přednáškové cykly byly věnovány
hudbě a architektuře první republiky. V rámci celostátního projektu Svazu knihovníků
a informačních pracovníků (dále SKIP) se uskutečnila panelová diskuse Knihovna – věc veřejná
za účasti 70 knihovníků, starostů a zástupců odborné veřejnosti Zlínského kraje, která byla
inspirována prvním knihovním zákonem z roku 1919 a věnovala se budoucnosti veřejných
knihoven.
Pro další fungování knihovny bylo zásadní ukončení projektu Vybudování komplexního
depozitního centra KKFBZ (program IROP, výzva č. 25 Knihovny), díky němuž byly kompletně
vybaveny dva depozitní sklady v Ústřední knihovně regály, zařízením na čištění knih, scannerem
a knižními vozíky. Projekt byl z 80 % financován z prostředků Evropské unie. Po instalaci
a zprovoznění zařízení jsou v tomto depozitu uloženy knihy a periodika.
KKFBZ realizovala čtyři samostatné projekty s podporou dotace MK ČR a tři projekty s dotací
Kulturního fondu města Zlína a zapojila se do dalších projektů SKIP a projektů na nákup české
a cizojazyčné literatury.
Velké úsilí všech pracovníků knihovny si vyžádala revize knihovního fondu, která byla
v uplynulém roce dokončena v Ústřední knihovně, obvodních knihovnách a v části poboček.
S ohledem na velikost knihovního fondu provádí KKFBZ revizi knihovního fondu podle
knihovního zákona jednou za 15 let. Revizi předcházela kompletní kontrola databáze
knihovního fondu.
Nezbytné a časově náročné byly analytické činnosti a úpravy knihovního systému a knihovního
řádu z hlediska souladu s nařízením GDPR a informování návštěvníků knihovny. V květnu byl
vydán aktualizovaný Knihovní řád KKFBZ.
Díky navýšení částky na nákup knihovního fondu se podařilo zastavit pokles přírůstku
knihovního fondu a kompenzovat zvýšení průměrné ceny knihy. Nákup knihovního fondu
a informačních zdrojů je realizován z příspěvku zřizovatele, dotace Kulturního fondu města Zlína
a vlastních příjmů.
Pokračoval růst zájmu o elektronické služby knihovny, který se projevil nárůstem počtu
eVýpůjček a zvýšeným využitím online služeb knihoven (oproti roku 2017 o 20 %). Počet
výpůjček klasických dokumentů už několik let klesá, v uplynulém roce byl ovlivněn mj.
postupným uzavřením Ústřední knihovny a obvodních knihoven o prázdninách z důvodu revize
knihovního fondu. Bohužel na plánované uzavření knihoven navázalo v září omezení provozu
Obvodní knihovny Jižní Svahy kvůli protečení střechy nad oddělením pro dospělé čtenáře. Část
knihovního fondu musela být dočasně umístěna v Ústřední knihovně. V současné době probíhá
příprava projektu na opravu střechy Obvodní knihovny Jižní Svahy a je ukončena projektová
příprava rekonstrukce Obvodní knihovny Malenovice. Obě rekonstrukce připravuje statutární
město Zlín.
V roce 2018 se v knihovně uskutečnilo 743 kulturních a vzdělávacích akcí (z toho 531 pro
školy) – besed, přednášek, výstav, autorských čtení, kurzů, exkurzí atd., které navštívilo 30 361
návštěvníků (o 1 575 více než v roce 2017). Tyto údaje potvrzují trend posledních let, že do
knihoven přichází stále více lidí nejen kvůli četbě a studiu, ale také za vzděláním, kulturními
programy a setkáváním. Knihovna se dlouhodobě věnuje podpoře čtenářství, k oblíbeným akcím
patřily Březen měsíc čtenářů, Večer s Andersenem, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu,
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literární a výtvarné soutěže, dílny, divadélka, výstavy a další akce. Nově se uskutečnily besedy
a další programy v pobočkách v místních částech Zlína.
V roce 2018 se KKFBZ zapojila do celostátního projektu S knížkou do života (Bookstart), který
je zaměřen na rodiče a malé děti do tří let, a připravila speciální programy pro tuto cílovou
skupinu. Obvodní knihovna Jižní Svahy pokračovala v organizaci pravidelných setkání maminek
s dětmi.
Knihovny ve Zlínském kraji organizují každoročně literární soutěž, tentokrát organizace krajského
kola a vydání sborníku nejlepších prací připadly na KKFBZ. Krajského kola literární soutěže pro
děti do 15 let se zúčastnilo 637 dětí.
Každý rok se rozšiřuje nabídka služeb čtenářům. Ke čtenářským kufříkům, které jsou primárně
určeny dětem a jejich rodičům, se v roce 2018 přidaly tematické tašky pro dospělé. Rozšíření
nabídky deskových a společenských her umožnilo uspořádat první deskohraní pro děti i dospělé
v Ústřední knihovně. Knihovna je také aktivním účastníkem projektu Kniha do vlaku, jehož cílem
je propagace literatury a knihoven. Knihovnička pro cestující je umístěna na nádraží Zlín-střed.
Největší literární akcí roku byl festival Literární jaro Zlín 2018, který se uskutečnil na přelomu
dubna a května s podporou Zlínského kraje, Kulturního fondu města Zlína a dalších partnerů
a byl věnován inspirativním ženám.
Na zajištění propagace KKFBZ spolupracuje se 14|15 Baťovým institutem, příspěvkovou
organizací (dále jen 14|15 Baťův institut). Propagační kampaně byly věnovány akcím v rámci
jubilejního roku, knihovnickým a informačním službám, podpoře čtenářství od nejútlejšího věku
a vzdělávacím aktivitám knihovny. KKFBZ provozuje kromě webových stránek své profily na
Facebooku, Instagramu a videa knihovny jsou soustředěna na kanálu YouTube.
V rámci regionálních funkcí zajišťuje KKFBZ odborné služby (koordinační, informační, vzdělávací,
metodické a poradenské) pro knihovny na území Zlínského kraje. Veřejným knihovnám
zřizovaným obcemi poskytuje dlouhodobé výpůjčky knih formou výměnných souborů, pomoc při
zpracování dokumentů a při revizi knihovních fondů. Ve zbylých okresech Zlínského kraje
pověřila touto činností knihovny v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně. Vzdělávací centrum
KKFBZ pořádá kurzy a odborné přednášky pro knihovníky, uskutečnily se čtyři odborné
semináře. Byla vydána publikace Knihovny Zlínského kraje v letech 2003–2017, která mapuje
vývoj knihoven a regionálních funkcí za toto období. Vyšla dvě čísla časopisu ZVUK Zlínského
kraje, na jehož obsahu se výrazně podílí všechna čtyři muzea zřizovaná Zlínským krajem.
Velkou pozornost jsme věnovali hospodaření knihovny a optimálnímu využití prostředků, které
jsme měli k dispozici, s důrazem na doplňování a ochranu knihovního fondu a rozšíření služeb
pro čtenáře.
Úspěšná činnost KKFBZ by nebyla možná bez podpory zřizovatele Zlínského kraje, statutárního
města Zlína a dobré spolupráce s provozovateli veřejných knihoven a pověřenými knihovnami.
Poděkování si zaslouží pracovníci knihovny nejen za úspěšnou realizaci projektů, ale především
za trvalou snahu o kvalitní poskytování knihovnických a informačních služeb pro návštěvníky.
20. března 2019
PhDr. Zdeňka Friedlová
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace
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ODBORNÁ ČÁST
1. KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, vykonává svou činnost
v Ústřední knihovně, třech obvodních knihovnách a 10 pobočkách (příloha 1).
2016

Přehled základních ukazatelů
Registrovaní čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky

14 646
298 192
1 106 127

2017
14 496
287 756
1 050 267

2018
14 019
264 948
972 954

Návštěvníci
Knihovnické a informační služby
Kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost
Výstavy*)
Uživatelé internetu

2016
240 033
16 301
12 285
29 573

2017
232 964
15 892
12 894
26 006

2018
211 780
17 194
13 437
22 537

Celkem

298 192

287 756

264 948

*) vzhledem k umístění výstav (vstupní prostory knihoven, neevidovaný vstup návštěvníků)
může být návštěvnost zjištěna pouze orientačně
Omezení provozu KKFBZ v roce 2018
KKFBZ byla uzavřena z důvodu plánované revize knihovního fondu, a to Ústřední knihovna
od 9. července do 3. srpna a obvodní knihovny Jižní Svahy, Malenovice a Díly od 6. do 31. srpna.
V Ústřední knihovně bylo v době revize v provozu informační pracoviště ve 2. podlaží, kde byla
uživatelům k dispozici čítárna s denním tiskem a vybranými periodiky, přístup k internetu,
kopírování, tisk a informační služby.
Provozní doba KKFBZ byla upravena v době prázdnin (mimo doby revize fondu), v Ústřední
knihovně byl provoz zkrácen do 18 hodin, sobotní provoz byl pouze ve 2. podlaží (čítárna,
internet), upravena byla provozní doba také v obvodních knihovnách, pobočky byly uzavřeny
v srpnu.
Oddělení pro dospělé v Obvodní knihovně Jižní Svahy bylo uzavřeno od 3. do 19. září z důvodu
zatečení do knihovny po přívalovém dešti. V provozu zůstalo oddělení pro děti, kde se v tomto
období rozšířila provozní doba. Pro zmírnění dopadu na dospělé uživatele zde bylo možné vracet
knihy, vyzvednout si rezervace, v omezené míře bylo umožněno půjčování novinek a vrácených
knih. 20. září se obnovilo na cca polovině dosavadní plochy půjčování v oddělení pro dospělé,
zachována byla nabídka beletrie, naučná literatura byla přesunuta do příručního skladu
a dostupná je pouze na vyžádání u knihovníka.
Obvodní knihovna Díly byla uzavřena od 17. do 26. října z důvodu přerušení dodávky elektřiny.
KKFBZ byla uzavřena v sanitární dny: 21. 3., 20. 6., 19. 9. a 19. 12. 2018.
Klasické informační služby
Od 25. května 2018 vstoupil v platnost aktualizovaný knihovní řád v souvislosti s účinností
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále nařízení GDPR). Byla
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aktualizována příloha knihovního řádu č. 4: Zpracování a ochrana osobních údajů uživatelů
v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci, přihlášky uživatelů
a další formuláře, spojené s poskytováním služeb. Byl aktualizován Návštěvní řád Ústřední
knihovny a obvodních knihoven.
Oddělení pro dospělé, oddělení bibliografie a informačních služeb a pracovníci 14|15 Baťova
institutu spolupracovali na provedení terénního průzkumu návštěvnosti čítárny ve 2. podlaží
a studovny ve 4. podlaží k udržitelnosti projektu Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu
firmy Baťa, a to v termínech 11. května, 10. srpna a 14. prosince 2018.
V Ústřední knihovně jsou poskytovány knihovnické a informační služby:
− absenční a prezenční výpůjční služby různých druhů dokumentů: beletrie a naučné
literatury, časopisů, kartografických dokumentů, hudebnin, zvukových dokumentů (CD,
magnetofonové kazety), společenských her, tematických kufříků, tématašek apod.,
− prezenční poslech všech zvukových dokumentů, včetně gramofonových desek,
− prezenční půjčování sluchátek a čtecích brýlí,
− možnost využití digitálního piana a mediatéky,
− možnost využití kolektivní studovny a individuálních studoven,
− poskytování služeb pro zrakově a jinak zdravotně znevýhodněné uživatele, kterým jejich
handicap znemožňuje číst tištěné dokumenty, možnost použití čtecí lupy,
− služby Informačního a referenčního centra (zodpovídání náročnějších dotazů a dotazů
regionálního charakteru),
− rešeršní služby,
− reprografické služby z tištěných dokumentů a tisk z internetu,
− meziknihovní výpůjční a reprografické služby, včetně zprostředkování těchto služeb ze
zahraničí,
− přístup na internet včetně wifi připojení,
− poskytování faktografických, bibliografických a referenčních informací,
− informační zdroje s regionální tematikou (knihy, periodika, kartotéka regionálních
osobností),
− prezenční studium periodik získaných jako povinný výtisk a dokumentů z příruční
knihovny,
− prezenční studium dokumentů ze vzácného a historického fondu,
− kulturní a vzdělávací programy pro veřejnost včetně exkurzí a výstav,
− vzdělávací a kulturní pořady pro školy a jiné subjekty,
− pravidelná instruktáž pro veřejnost o KKFBZ, jejích službách a fondech Jak najdu, co
hledám? (každé poslední úterý v měsíci),
− přístup do elektronických databází Anopress, ASPI, ČSN online, EBSCOhost, Naxos Music
Library, Press Reader a do digitální knihovny.
Obvodní knihovny poskytují knihovnické služby (prezenční a absenční výpůjčky beletrie, naučné
literatury a periodik), bibliograficko-informační služby, reprografické služby a přístup na internet
včetně wifi připojení. V knihovnách jsou organizovány programy pro školy a jiné organizace,
veřejnost a výstavy.
Pobočky poskytují výpůjčky knih a periodik. Všechny pobočky poskytují přístup na internet.
V online síti knihoven pracuje pobočka Podlesí. Některé pobočky pořádají akce pro veřejnost
a výstavy.
Provozní doba Ústřední knihovny je 50 hodin za týden.
Informační a elektronické služby
V roce 2018 vzrostl zájem o půjčování e-knih, počet výpůjček e-knih se zvýšil o 988, na
celkových 2 913 výpůjček.
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Roste počet uživatelů on-line služeb, tzv. virtuálních návštěv (vstupy do elektronického
katalogu, výpůjčního protokolu a licencovaných databází a elektronických informačních zdrojů
mimo knihovnu), oproti předchozímu roku o 141 492.
Vzrostl zájem o službu Odlož to!, která funguje třetím rokem a nabízí uživatelům objednání knih
z volného výběru. Oproti předchozímu období knihovna vyřídila o 1 000 požadavků více.
Služby KKFBZ včetně návazných online služeb, její aktivity směrem k uživatelům jsou
prezentovány a průběžně aktualizovány na webových stránkách www.kfbz.cz. Webové stránky
knihovny informují o KKFBZ, její činnosti, novinkách, knihovním fondu (online katalog),
aktivitách pro veřejnost, vzdělávací činnosti atd. Každý měsíc jsou na webu publikovány
seznamy novinek beletrie i naučné literatury, zvukových dokumentů (hudební a audio CD, MP3
CD) a novinky zvukové knihovny pro zdravotně znevýhodněné.
Prostřednictvím WWW stránek je poskytována informační služba Ptejte se knihovny, která
zodpovídá bibliografické a faktografické dotazy. Tuto službu zajišťuje Oddělení bibliografických
a informačních služeb a využilo ji 54 tazatelů. Zájemci o informace mohou psát dotazy
a podněty také na e-mailovou adresu info@kfbz.cz.
Pravidelně je doplňován fond zvukových nosičů, který se rozrostl na 10 000 titulů, je opatřen
čipy technologie RFID, aby si uživatelé mohli zvukové dokumenty vybírat přímo ve volném
výběru. Vzrostl tak počet evidovaných výpůjček o 2 417, na celkových 34 152.
V oddělení pro děti v Ústřední knihovně byly doplněny tematické kufříky o další sadu, vedle
logopedických kufříků bylo v březnu zahájeno půjčování pěti předčtenářských kufříků. Obsahem
předčtenářských kufříků jsou kromě odborné literatury určené k podpoře výchovy a rozvoji
dítěte také knížky pro nejmenší, didaktické hračky a jednoduché hudební nástroje. Tento
zábavně vzdělávací obsah pomáhá dětem k rozvoji předčtenářské gramotnosti.
V prosinci byl zpracován a podán projekt na nákup speciálních pomůcek, didaktických her
a interaktivních hraček pro děti se specifickými potřebami pro rok 2019 v rámci dotačního řízení
MK ČR Knihovna 21. století. Tyto pomůcky budou využity nejen při realizaci programů pro tuto
cílovou skupinu v knihovně, ale také pro prezenční a absenční půjčování ostatním uživatelům,
např. rodičům dětí mateřských škol z řad předškoláků, žákům prvního stupně a ostatním
uživatelům s handicapem.
V oddělení pro dospělé v Ústřední knihovně bylo v prosinci zahájeno půjčování tzv. tématašek.
Obsahují knihy, hry a hlavolamy vždy na jedno z témat: cvičíme mozek, žijeme v souladu
s přírodou, zdravé vaření, Česká republika, taška plná napětí. Tématašky s dalšími tématy se
průběžně připravují.
Pro zdravotně znevýhodněné uživatele, kterým jejich handicap znemožňuje číst tištěné
dokumenty, byl za pomoci dotačního programu MK ČR Knihovna 21. století rozšířen fond
zvukové knihovny o další tituly zakoupené z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana
v Praze, včetně nového formátu, a to je zvukový film. Na webu KKFBZ byl aktualizován Soupis
zvukových knih pro zrakově a jinak zdravotně znevýhodněné. Vzrostl počet evidovaných
výpůjček zvukové knihovny o 281, na celkových 2 170. V prosinci byl zpracován a odeslán
projekt na nákup zvukových knih pro rok 2019 z dotačního řízení MK ČR Knihovna 21. století.
Od 1. 1. 2018 se KKFBZ zapojila do projektu Senior Pas, který umožňuje čerpat slevy a výhody
pro osoby nad 55 let. Knihovna nabízí slevu na vstupné pro držitele Senior Pasu na kulturní
a vzdělávací akce s výjimkou kurzů.
KKFBZ se zapojila do projektu Kniha do vlaku, jehož cílem je propagace literatury a knihoven.
Projekt je založen na volném půjčování knih a možnosti vrátit je v kterékoli jiné zúčastněné
stanici: Knihovna umístí do nádražní budovy polici s knihami, které si můžou cestující volně
půjčovat bezplatně, bez registrace, nezávisle na otevírací době knihovny a je na jejich
rozhodnutí, zda knihu vrátí, přinesou jinou nebo věnují do knihovny více knih, které již přečetli.
Od října 2018 provozuje také KKFBZ svoji knihovničku na nádraží Zlín-střed, aby cestujícím
zpříjemnila čas na cestě. Obsahuje publikace, které byly vyřazeny z fondu knihovny, případně
dary od čtenářů pro tento účel.
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Stále trvá zájem veřejnosti, škol i knihovníků z jiných knihoven v ČR o exkurze v KKFBZ. V roce
2018 se uskutečnilo celkem 68 exkurzí s 1 240 účastníky.
Během roku 2018 se statistika i nadále evidovala v elektronické podobě v automatizovaném
knihovním systému Verbis. Pozornost byla věnována zapisování elektronických služeb pro
knihovnickou statistiku v tomto systému, ve spolupráci s útvarem odborných činností a úsekem
IT byly vytvořeny další pomocné statistiky pro sledování a vyhodnocování statistických
ukazatelů.
V nové grafické úpravě vznikla brožura Škola a knihovna: nabídka vzdělávacích programů pro
školy 2018/2019. Tuto nabídku pro školy knihovna prezentovala na Kolokviu pro pedagogy
(29. 8., společná akce institucí spolupracujících v rámci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, a to KKFBZ,
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkové organizace, a Krajské galerie výtvarného
umění ve Zlíně, příspěvkové organizace, a rovněž na Setkání ředitelů základních škol na území
města Zlína (29. 11., Středisko volného času Zlín).
Pro informační a rešeršní služby jsou používány vlastní databáze (databáze regionálních autorit
a regionální článková bibliografie), které jsou přístupné prostřednictvím online katalogu. Dále
knihovna nabízí přístup do šesti online databází, z nichž dvě jsou dostupné pro registrované
uživatele dálkovým přístupem odkudkoliv z internetu (v následující tabulce označeny kurzívou).
Využívání jednotlivých online databází:
Databáze
Anopress
ASPI
ČSN online
EBSCOhost
Naxos Music Library
Press Reader
Celkem

Přístupy

Stažené záznamy

2017

2018

2017

2018

221
532
17
288
206
433

32
520
24
381
170
315

17 833
692
nesledujeme
437
1 364
3 397

163
481
nesledujeme
355
1 013
1 115

1 697

1 442

23 723

3 127
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Knihovnické a informační služby – srovnání let 2017 a 2018
Registrovaní čtenáři
z toho: čtenáři do 15 let
Návštěvníci celkem
Výpůjčky celkem
z toho: naučné literatury pro dospělé
beletrie pro dospělé
naučné literatury pro děti
beletrie pro děti
periodik
zvukových a jiných dokumentů
zvukových knih pro nevidomé
Výpůjčky elektronických knih
MVS: vyřízené požadavky našich čtenářů
vyřízené požadavky z jiných knihoven
MMVS: vyřízené požadavky našich čtenářů
Rezervace literatury (odeslané rezervace)
Objednávky z volného výběru (odeslané objednávky)
Užívání internetu čtenáři celkem (uživatelé)
z toho: Ústřední knihovna
Obvodní knihovna Jižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice
Obvodní knihovna Díly
pobočky
Přístupy na www.kfbz.cz (Google Analytics)
Virtuální návštěva (návštěvníci on-line služeb)
Odeslané upomínky celkem
z toho: 2. + 3. upomínka
upomínací dopis + pokus o smír
Kopírování a tisk (stránky)
z toho: kopírování a tisk černobílý
kopírování a tisk barevný
Dotazy bibliografické, faktografické, referenční celkem
z toho: ústní
s tištěným výstupem
s elektronickým výstupem
z toho: Ptejte se knihovny
Rešerše
Počet studijních míst
Počet počítačů pro veřejnost
z toho s přístupem na internet
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2017
14 496
2 448
287 756
1 050 267
281 234
573 721
11 291
63 336
82 607
36 189
1 889
1 925
177
1 739
0
18 902
4 794
26 006
24 499
665
256
134
452
270 690
682 931
3 566
3 297
269
17 120
14 050
3 070
20 189
19 145
71
973
58
19
324
114
86

2018
14 019
2 492
264 948
972 954
247 734
539 896
9 671
60 539
74 797
38 147
2 170
2 913
194
1 397
0
18 550
5 832
22 537
21 300
430
288
110
409
255 643
824 423
2 821
2 598
223
16 087
13 136
2 951
16 955
16 195
0
760
54
9
324
114
86

2. KNIHOVNÍ FOND
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 (knihovní jednotky)
krajská knihovna
Knihovní fond celkem
z toho: knihy
z toho: beletrie pro dospělé
naučná literatura pro dospělé
beletrie pro děti
naučná literatura pro děti
svázaná periodika
ostatní dokumenty
z toho: hudebniny
kartografické dokumenty
grafiky
normy
gramofonové desky
CD
magnetofonové kazety
zvukové knihy pro nevidomé (MK)
zvukové knihy pro nevidomé (CD)
videokazety
DVD
CD/DVD-ROM
e-knihy

496 705
449 851
180 556
175 214
56 438
20 957
16 686
46 854
5 099
5 924
467
9 163
4 015
10 101
1 237
6 121
3 226
177
206
1 065
53

vč. výměnného fondu
544 491
496 794
204 073
182 993
68 560
24 482
16 686
47 697
5 099
5 924
498
9 163
4 015
10 903
1 237
6 121
3 226
177
206
1 075
53

Akvizice
Knihovní fond (včetně výměnného fondu) byl nakoupen z příspěvku zřizovatele, vlastních
prostředků KKFBZ a ostatních zdrojů (2 273 401 Kč) a z příspěvku statutárního města Zlína
(900 000 Kč) v celkové částce 3 173 401 Kč (z toho 2 793 483 Kč za knihy).
Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji KKFBZ obdržela
458 knihovních jednotek, z toho 237 knih a 221 ks speciálních dokumentů.
Z projektu MK ČR Česká knihovna obdržela KKFBZ zdarma 21 svazků knih českých autorů.
Z projektu Cizojazyčná literatura obdržela KKFBZ zdarma 127 svazků knih.
Roční přírůstek knižního fondu činil 16 416 svazků, z toho 13 980 svazků pro krajskou
knihovnu (v tom 1 540 svazků pro pobočky), a 2 436 svazků pro výměnný fond. Přírůstek
svázaných periodik činil 688 svazků.
Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů byl 478 knihovních jednotek, z toho 277 CD
a 201 zvukových knih pro nevidomé.
Přírůstek CD/DVD-ROM byl 38 titulů.
Do KKFBZ docházelo celkem 4 754 titulů periodik (z toho 4 488 titulů jako povinný výtisk).
10

Průměrná cena knihy byla 300 Kč, po slevách 210 Kč. Při akvizici byly využívány slevy
od distributorů a v knihkupectvích, výprodejové slevy a další jednorázové slevy pro knihovny
od nakladatelů a knihkupectví (Albatros Media, Alpress, Euromedia, Grada, Kanzelsberger,
Kosmas) a slevy poskytované na knižních veletrzích (Svět knihy Praha, Podzimní knižní veletrh
Havlíčkův Brod).
Do fondu Knihovny primátorů bylo zpracováno 33 darovaných svazků.
Vyřazování
Při vyřazování dokumentů z knihovního fondu se KKFBZ řídí zákonem č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), v platném znění, a prováděcí vyhláškou MK ČR č. 88/2002 Sb.
Celkem bylo vyřazeno 15 286 knihovních jednotek zničených, opotřebených, zastaralých či
ztracených duplicitních dokumentů. Z toho 11 268 svazků byly svazky evidované v rámci
retrokonverze (tzv. starý zápis), která probíhala v letech 2004–2017.
V rámci retrokonverze šlo o doplnění nejstarší evidenční vrstvy fondu do databáze
automatizovaného knihovního systému tak, aby k záznamům živého fondu, které vznikly
rekatalogizací metodou de visu (tj. s knihou v ruce), přibyly i záznamy knihovních jednotek již
fyzicky neexistujících před začátkem rekatalogizace. Retrokonverze probíhala na základě
evidencí v přírůstkovém a úbytkovém seznamu. Tyto staré knihovní jednotky byly buď řádně
vyřazeny a bylo jim přiděleno úbytkové číslo, nebo u nich byla pouze poznámka o vyřazení.
U části záznamů v historických přírůstkových seznamech údaj o vyřazení absentoval zcela
(nedořešené průběžné ztráty a převody v období několika desetiletí). Při retrokonverzi došlo
k doplnění všech těchto chybějících položek na úrovni subminimálního záznamu do databáze,
spojení s databází živého fondu a následnému řádnému vyřazení, tj. přidělení úbytkových čísel
těm jednotkám, které je dosud neměly. Tím došlo ke kompletaci obou evidenčních řad
(přírůstkové i úbytkové) v databázi a získání ucelené informace o stavu knihovního fondu napříč
celou historií KKFBZ. Kompletace databáze byla nezbytná pro řádné provedení revize
knihovního fondu. Dosavadní údaje o stavu knihovního fondu vznikaly průběžným přičítáním
přírůstku a odečítáním úbytku od stavu předchozího roku, který s sebou v průběhu let nesl
kumulované nepřesnosti a duplicity nejrůznějšího rázu. Rozdíl skutečného stavu fondu oproti
dopočítávanému meziročnímu činí 5 923 jednotek a byl vykázán a zdůvodněn ve statistickém
výkazu o knihovně Kult (MK) 12-01.
Prodej vyřazených knih se uskutečnil v Ústřední knihovně 8. února a 1. listopadu.
Přírůstek a úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2018 (knihovní jednotky)
krajská knihovna

vč. výměnného fondu

13 980

2 436

12 419

2 315

svázaná periodika

688

0

ostatní dokumenty

873

121

15 231

55

4 754

0

4 488

0

Přírůstek knihovního fondu celkem
z toho:

knihy

Úbytek celkem
Počet titulů docházejících periodik
z toho:

povinný výtisk
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Evidence a ochrana knihovního fondu
Evidence knihovního fondu a nakládání s ním se řídí knihovním zákonem č. 257/2001 Sb.
a prováděcí vyhláškou MK ČR č. 88/2002 Sb.
Veškerý nový knihovní fond KKFBZ je evidován a zpracováván v elektronickém katalogu, jehož
online podoba je odkudkoli dostupná na adrese katalog.kfbz.cz. Záznamy dokumentů
knihovního fondu jsou také přístupné prostřednictvím protokolu Z39.50 a OAI-PMH pro
přebírání záznamů (zejména do Souborného katalogu ČR a portálu KNIHOVNY.CZ).
Knižní a zvukový fond Ústřední knihovny je pro potřeby identifikace a ochrany opatřován RFID
čipy, fond periodik a prezenční knižní fond elektromagnetickými ochrannými etiketami. Fond
obvodních knihoven je chráněn elektromagneticky. Knižní fondy a fond CD Ústřední knihovny
umístěné ve volných výběrech jsou kompletně opatřeny RFID čipy, do nových knih, CD a knih
objednaných ze skladu byly čipy vkládány průběžně. Skladový fond je dále při vyřizování
objednávek dle potřeby označován rozlišovacími hřbetními štítky a opatřován razítkem.
Barevnými rozlišovacími štítky jsou také označovány vybrané žánry beletrie a CD. Všechny fondy
jsou také označovány čárovými kódy.
Průběžně probíhalo čištění a přebalování knižního fondu.
Ochrana knihovního fondu:
Balení

19 054 svazků

Opravy, převazby, sešívání apod.

3 167 svazků

Knižní vazba vybraných periodik

84 svazků

Revize knihovního fondu
V roce 2018 byla dokončena revize knihovního fondu, konkrétně poboček Kudlov, Louky, Mokrá,
Prštné, Příluky a Podlesí, obvodních knihoven Jižní Svahy, Malenovice a Díly a Ústřední
knihovny. Výsledky revize jsou zachyceny v níže uvedené tabulce. Počet knihovních jednotek
nenalezených k datu ukončení revize (27. 11. 2018) činil 0,67 % z celkového objemu
knihovního fondu, což lze považovat za velmi uspokojivý výsledek vzhledem k velikosti fondu
a délce zákonného období od poslední revize (15 let), které pokrývá i dobu před zavedením
jakékoli technické ochrany části fondů před odcizením.
Počet
nalezených KJ

Počet aktuálně
vypůjčených KJ

Počet
nenalezených KJ

Svázaná periodika

16 543

4

10

Tištěné dokumenty

420 168

65 919

3 474

23 847

1 920

75

460 558

67 843

3 559

Typ dokumentu

Zvukové a elektronické
dokumenty
Celkem

Na základě zkušeností z revize budou zavedeny podrobnější a lépe dokumentované procedury
převádění fondu mezi jednotlivými lokacemi v rámci KKFBZ a důslednější kontrola a příprava
fondu při jeho vyřazování. Pro finální dohledání nenalezených knihovních jednotek po uzavření
revize bylo stanoveno období do 20. 6. 2019. Po tomto datu budou zbývající nenalezené
dokumenty navrženy k vyřazení a vyřazeny.
Revize knihovního fondu probíhala v letech 2017 a 2018 průběžně po jednotlivých pobočkách
a odděleních knihovny. V závislosti na metodě identifikace fondu kombinovala procesy načítání
čárových kódů (offline u nepropojených poboček, online u propojených) nebo RFID čipů
(s pomocí ruční přenosné čtečky) do revizního modulu automatizovaného knihovního systému.
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Ten pak provedl porovnání s celkovým stavem dané části fondu, zohlednil momentálně
vypůjčené jednotky a vyhodnotil vzniklý nenalezený rozdíl. Následně proběhlo (v závislosti na
konkrétní lokaci fondu) několikanásobné dodatečné dohledávání a v závěrečné etapě revize
kontrola napříč celým fondem.
Evidence a revize knihovního fondu se řídí knihovním zákonem. Na postup při revizi knihovního
fondu se podle knihovního zákona nevztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů. Knihovní fond nepodléhá inventarizaci.
Dle výše zmíněných legislativních norem je nejzazší časovou hranicí pro provedení příští revize
knihovního fondu rok 2033.
Depozitáře
Za rok 2018 bylo vyřízeno 6 554 objednávek dokumentů ze skladů Ústřední knihovny.
Průběžně bylo do skladu převedeno množství knih z poboček (zejména z Obvodní knihovny Jižní
Svahy v souvislosti s nucenou redukcí tamního volného výběru) a volných výběrů Ústřední
knihovny (celkem 13 602 svazků) a byla dokončena kontrola multiplikátů ve skladu B (naučná
literatura) s výsledným doporučením nadbytečných svazků k vyřazení tak, aby zůstaly
maximálně 2 exempláře daného vydání. V průběhu roku bylo vytvořeno 688 svazků periodik.
V roce 2018 byl dokončen projekt Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování
komplexního depozitního centra – viz část 5. Účast na grantových programech, příprava
projektů, dotace a dary a část 11. Hospodaření KKFBZ v roce 2018.
Realizací projektu depozitního centra byla celková skladovací kapacita pro monografie navýšena
zhruba o třetinu, pro periodika pak o více než dvě třetiny současného stavu. Fond monografií
dosud uložených ve skladech A a B bude expandovat do nově vybaveného skladu C, ve kterém
je také rezervováno 40 % kapacity pro uložení výměnného fondu pro regionální funkce KKFBZ.
Sklad D, ve kterém jsou uložena periodika, je díky trvalému přírůstku celostátního povinného
výtisku v současnosti téměř zaplněn. Nově vybavený sklad E tak umožňuje další efektivní
fungování KKFBZ, kde je knihovní fond uložen “pod jednou střechou”. Svou kapacitou by mohl
při stávajícím objemu přírůstku postačit na dalších 10 let.

Předčtenářský kufřík č. 2

Interiér Ústřední knihovny – sklad periodik E
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3. SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE – REGIONÁLNÍ FUNKCE
KKFBZ v roce 2018 koordinovala a zajišťovala výkon regionálních funkcí knihovnám ve
Zlínském kraji. Výkon regionálních funkcí KKFBZ zajišťovala prostřednictvím Útvaru regionálních
služeb knihovnám Zlínského kraje (dále útvar RSK). KKFBZ spolupracuje s knihovnami v kraji na
zajištění regionálních funkcí tak, aby síť veřejných knihoven byla funkční a kompatibilní v rámci
celého kraje a bylo zajištěno dodržování a plnění standardů regionálních funkcí.
V roce 2018 pověřila KKFBZ výkonem regionálních funkcí ve Zlínském kraji opět knihovny:
−
−
−
−

pro region Kroměříž – Knihovnu Kroměřížska (KK),
pro region Uherské Hradiště – Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana (KBBB),
pro region Vsetín – Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín (MVK),
pro region Zlín zajišťuje regionální funkce KKFBZ.

Na základě žádosti KKFBZ u Krajského úřadu Zlínského kraje o finanční zajištění výkonu
regionálních funkcí ve Zlínském kraji byla pro KKFBZ a tři pověřené knihovny pro rok 2018
v rozpočtu Zlínského kraje schválena částka 11 455 tis. Kč. Finanční částka byla rozdělena
následovně:
Příjemce

Částka v Kč

KKFBZ
KK Kroměříž
KBBB Uherské Hradiště
MVK Vsetín

2 654 000
2 726 000
2 625 000
3 450 000

Zlínský kraj celkem

11 455 000

Ve finanční částce KKFBZ je započítána i částka pro zajištění krajské úrovně výkonu
regionálních funkcí pro knihovníky Zlínského kraje.
Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven 2018–2022 byla dne 29. 1. 2018 vzata na
vědomí Radou Zlínského kraje.
Útvar RSK zpracoval v lednu 2018 vyúčtování finančních nákladů na regionální funkce za rok
2017 a v 1. čtvrtletí vypracoval Zprávu o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském
kraji v roce 2017, která byla zaslána Národní knihovně ČR a vystavena na webu KKFBZ.
Útvar RSK spolupracoval na vytvoření metodického pokynu Zásady účtování a evidence
regionálních funkcí v roce 2018.
KKFBZ byla pověřena sběrem statistických dat o činnosti knihoven ve Zlínském kraji. Útvar RSK
zpracoval statistické výkazy veřejných knihoven kraje za rok 2017 a vypracoval sumáře za
knihovny Zlínského kraje. Získaná statistická data byla zahrnuta do výroční publikace Knihovny
Zlínského kraje v letech 2003–2017, která byla distribuována všem veřejným knihovnám
Zlínského kraje a jejich zřizovatelům.
Útvar Regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje
Služby poradenské a konzultační
V roce 2018 provedly pracovnice útvaru 63 metodických návštěv a 131 konzultací. Z toho
proběhlo 22 jednání se zástupci obcí.
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Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Tři porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených knihoven ve Zlínském kraji (20. 3.,
15. 6., 19. 10.), dvě porady metodiček krajské a pověřených knihoven (5. 4. a 7. 12.).
V rámci celostátního projektu SKIP ČR se uskutečnila panelová diskuse Knihovna – věc veřejná
(13. 6., 70 knihovníků, starostů a zástupců odborné veřejnosti Zlínského kraje.). U kulatého
stolu se jako hlavní řečníci představili Mgr. Miroslav Kašný, člen rady Zlínského kraje pro
kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport, MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlína,
PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, Ing. Vojtěch Ryza,
starosta obce Lidečko a předseda Spolku pro obnovu venkova Zlínského kraje, Mgr. Radovan
Jančář, ředitel Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a PhDr. Zdeňka
Friedlová. Hlavním tématem diskuze byla budoucnost knihoven v digitální době.
Pracovnice útvaru se organizačně i lektorsky podílely na dalším běhu kurzu Knihovnické
minimum.
Vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií a odborné knihovnické problematiky
zajišťoval úsek vzdělávání.
Programy seminářů jsou uvedeny v části 4. Odborná a vzdělávací činnost.
Analytická, kontrolní a další činnost útvaru RSK
Útvar organizoval šestý ročník krajského ocenění knihoven a knihovníků Knihovna Zlínského
kraje a Knihovník Zlínského kraje, podílel se na propagaci soutěže a výběru nominovaných
knihoven a pracovníků knihoven. Soutěž se konala pod záštitou Mgr. Miroslava Kašného, člena
Rady Zlínského kraje pro oblast kultury, památkové péče, církve, mládeže a sportu. Knihovny
i jednotlivce navržené na toto ocenění mohli nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů
knihoven a také odborná veřejnost. Sešlo se celkem 29 nominací. Vyhodnocení nejlepších
knihoven proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly knihovny hodnoceny podle kvantitativních
ukazatelů (statistické výsledky, plnění standardů VKIS) a nejlepší knihovny postoupily do
druhého kola. Vybrané knihovny byly navštíveny odbornou komisí, která hodnotila jejich vzhled,
péči o knihovní fond a posuzovala jejich mimořádné aktivity. Slavnostní předání ocenění se
uskutečnilo 25. 9. v sídle kraje za účasti představitelů obcí, Zlínského kraje, knihoven
a zástupců kulturní sféry. Ocenění obdržely knihovny: Obecní knihovna Rymice, Místní knihovna
Dolní Němčí, Knihovna města Zubří a Místní knihovna v Křekově a pět vybraných knihovnic.
Útvar vyhodnotil plnění standardů knihovnických a informačních služeb za rok 2017 a zveřejnil
hodnocení na webu KKFBZ.
V červnu proběhlo ve Zlínském kraji krajské kolo soutěže Vesnice roku organizované Svazem
měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova a SKIP. Jedním z kritérií soutěže je hodnocení
činnosti knihoven. Diplom za moderní knihovnické a informační služby ve Zlínském kraji získala
Místní knihovna Dolní Němčí.
V termínech 21., 23. a 27. 11. byly provedeny kontroly výkonu a vykazování regionálních funkcí
ve všech třech pověřených knihovnách a v těchto vybraných obsluhovaných knihovnách měst
a obcí: Leskovec, Valašská Polanka, Janová, Nový Hrozenkov, Bojkovice, Komňa, Pitín,
Morkovice, Věžky, Pačlavice a Lhota u Pačlavic.
Útvar RSK se podílel na činnosti a přípravě akcí Klubu dětských knihoven Zlínského kraje.
Vedoucí útvaru se ve spolupráci s Klubem dětských knihoven Zlínského kraje podílela na
přípravě a spolupracovala při realizaci společného projektu SKIP Velká Morava Představujeme
současné autory dětských knih. V rámci projektu byly realizovány čtyři besedy pro děti čtyř
knihoven kraje s logopedkou, pedagožkou a spisovatelkou Ester Starou.
Útvar připravil ve spolupráci s pověřenými knihovnami pro Odbor kultury a památkové péče
Krajského úřadu Zlínského kraje návrh rozpočtu pro výkon regionálních funkcí v roce 2019.
V průběhu roku je průběžně doplňována sekce webu KKFBZ Pro knihovny o aktuální informace
o knihovnách Zlínského kraje, novinkách v legislativě, grantech apod.
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Oddělení metodiky
Výkon regionálních funkcí zajišťovala KKFBZ pro 116 knihoven okresu Zlín prostřednictvím
oddělení metodiky útvaru RSK ve spolupráci s Obvodní knihovnou Jižní Svahy a provozovateli
deseti profesionálních knihoven v okrese. KKFBZ zajistila výkon regionálních funkcí také
spoluprací s provozovateli profesionálních knihoven. Na smluvním základě profesionální
knihovny poskytovaly odbornou pomoc neprofesionálním knihovnám. Rozsah těchto služeb je
každoročně upřesněn v objednávce knihovnických služeb. Jedná se zejména o tyto služby:
poradenská a konzultační činnost, plány a rozbory činnosti, statistika knihovnických činností,
porady pro dobrovolné knihovníky, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, zpracování
knihovních fondů pořízených z prostředků obcí.
Oddělení metodiky zajišťuje výkon regionálních funkcí podle standardů regionálních funkcí:
Poradenská a konzultační činnost
V průběhu měsíce ledna a února byly uzavřeny nové aktualizované Smlouvy o poskytování
a zajištění regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí mezi provozovateli
deseti profesionálních knihoven okresu Zlín a KKFBZ.
Metodické oddělení uskutečnilo 38 metodických návštěv a 118 konzultací (v 15 případech byli
přítomni zástupci obcí). Metodické návštěvy a konzultace byly zaměřeny na provozní záležitosti
knihoven, organizační záležitosti týkající se evidence a zpracování knihovních fondů
zakoupených z finančních prostředků provozovatelů knihoven, revize a aktualizaci knihovních
fondů, spolupráce s výměnným fondem, zejména žádost starostů o pomoc při svozu/rozvozu
výměnných souborů, vykazování výkonu regionálních funkcí, poradenství v oblasti akcí
pořádaných knihovnami nebo návrhy úprav interiérů.
Vedoucí oddělení pomáhala při distribuci knih a evidenci projektu MK ČR Česká knihovna.
Statistika knihovnických činností
V lednu a únoru 2018 byla provedena sumarizace statistických výkazů knihoven okresu Zlín pro
NIPOS za rok 2017. Bylo zpracováno 88 statistických výkazů o činnosti knihoven a tři sumáře
KULT (MK) V 12-01.
Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Uskutečnily se tři porady pro profesionální knihovníky okresu Zlín (14. 3., 19. 9. a 5. 12.).
Pracovnice oddělení metodiky připravily a organizovaly 13. setkání starostů obcí a knihovníků
okresu Zlín (11. 3.),
28. 11. byl uspořádán Seminář pro knihovníky okresu Zlín.
Podrobně o seminářích viz 4. Odborná a vzdělávací činnost.
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce
(akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu, tvorba souborů, jejich oběh –
rozvoz/svoz – do knihoven okresu Zlín)
únor
březen,
duben

Bylo připraveno a rozvezeno 5 výměnných souborů pro profesionální knihovny
Brumov-Bylnice, Slušovice, Štítná nad Vláří, Valašské Klobouky a Vizovice. Výměnný
soubor obsahuje 150 knih. Je zapůjčen na dobu jednoho roku.
Cirkulace jarních výměnných souborů pro 79 obecních knihoven obsahujících
120 knih.

září

Cirkulace souborů pro 10 poboček městských knihoven se 120 svazky.
Cirkulace podzimních výměnných souborů pro 79 obecních knihoven obsahujících
říjen,
listopad 120 knih.
průběžně Výměnné soubory na přání: 32 souborů s 2 961 svazky
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V roce 2018 bylo nakoupeno celkem 2 436 dokumentů (z toho 1 385 beletrie, 199 naučné
literatury pro dospělé; 596 dětské beletrie, 135 naučné literatury pro děti, 90 audioknih
a 31 společenských her). Knihy byly nakoupeny v částce 487 513 Kč (rabat činil 227 322 Kč, což
tvoří cca 32 %). Průměrná cena za knihu činila přibližně 200 Kč.
Výměnné soubory na přání využilo 32 knihoven. Celkem bylo do těchto souborů zařazeno 2 961
svazků.
Stav výměnného fondu
k 31. 12. 2017

k 31. 12. 2018

45 405

47 786

2 449

2 436

-

55

Počet knihovních jednotek zařazených
do výměnných souborů

20 697

23 871

Celkem vytvořeno výměnných souborů

195

205

Výměnný fond pro knihovny okresu
Zlín – celkem svazků
Přírůstek výměnného fondu
Úbytek výměnného fondu

Počet
svazků
v souboru

Celkem
svazků

Počet
svazků
v souboru

Celkem
svazků

Obce VS (jarní) 79x

105

8 295

120

9 480

Obce VS (podzimní), 79x

110

8 690

120

9 480

Pobočky městských knihoven 10x

115

1 150

120

1 200

Městské knihovny 5x

145

725

150

750

Počet
výměnných
souborů

Celkem
svazků

Počet
výměnných
souborů

Celkem
svazků

22

1 837

32

2 961

Výměnné soubory na přání

Po instalaci kompaktních regálů v Ústřední knihovně proběhlo přestěhování výměnných fondů
(cca 25 000 svazků), které byly dosud uloženy ve stacionárních regálech.
Ve spolupráci s profesionálními knihovnami se pracovnice oddělení metodiky zajímaly o umístění
knihoven, o stavění knihovního fondu, o zavádění výpočetní techniky do knihoven, o vytváření
příjemného komunitního prostředí v prostorách knihoven, podporovaly oblast vzdělávání,
vytváření vyčleněných fondů regionální literatury v jednotlivých knihovnách a prováděly kontrolu
výkonu regionálních služeb.

Pobočky
Oddělení metodiky věnovalo péči a odbornou pomoc 10 pobočkám. Knihovníci poboček
spolupracovali s oddělením metodiky na řešení organizačních problémů poboček, při řešení
knihovnických a organizačních záležitostí.
Po téměř ročním přerušení provozu byla 7. 6. 2018 po rekonstrukci objektu znovu otevřena
pobočka ve Lhotce (místní část Zlína).
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Proběhly plánované revize knihovního fondu v pěti pobočkách – Kudlov, Louky, Mokrá, Prštné
a Příluky. Fond automatizované pobočky Podlesí byl revidován v srpnu současně s obvodními
knihovnami.
V pobočkách Kostelec, Kudlov a Velíková byla zahájena postupná aktualizace knihovního fondu.
V roce 2018 bylo statutárním městem Zlín dokoupeno nezbytné vybavení poboček Kudlov,
Lhotka, Prštné a Velíková.
Celkem proběhlo v pobočkách 12 kulturních akcí za účasti 268 návštěvníků – viz část
6. Kulturně-výchovná a vzdělávací činnost pro školy a veřejnost, příloha č. 3 Programy pro školy
a příloha č. 4 Kulturní a vzdělávací pořady a výstavy pro veřejnost.
V říjnu proběhla rekonstrukce pobočky Kudlov. Byl odstraněn starý vestavěný nábytek, byla
provedena výmalba, instalace nového osvětlení a podlahy.
Pracovnice poboček byly seznámeny s novou směrnicí o ochraně osobních údajů
a aktualizovaným Knihovním řádem KKFBZ.
Byla zpracována statistika poboček za jednotlivá čtvrtletí a za celý kalendářní rok.
6. 12. proběhlo školení BOZP, PO a místních provozních podmínek spojené s poradou knihovnic
z poboček KKFBZ.

Knihovna – věc veřejná
(13. června)

Pobočka Lhotka, otevření po rekonstrukci
(7. června)

18

4. ODBORNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Vlastní odborné aktivity a specializace KKFBZ
Hlavními odbornými aktivitami roku 2018 bylo dokončení projektu Krajská knihovna Františka
Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra podpořeného dotací IROP EU
(podrobněji v části 5. Účast na grantových programech, příprava projektů, dotace a dary a části
11. Hospodaření KKFBZ v roce 2018) a revize knihovního fondu (podrobněji v části 2. Knihovní
fond).
Značné úsilí si vyžádaly také analytické činnosti a úpravy knihovního systému z hlediska
konkordance s nařízením GDPR a příprava na přechod na vyšší verzi knihovního systému Verbis
/ Portaro 2.0. Tento upgrade byl na přelomu roku 2018/2019 úspěšně realizován v databázi
knihovnického střediska Zlín.
Ochranné reformátování a zpřístupnění digitálního obsahu
K digitální knihovně KKFBZ (dlib.kfbz.cz) byl v závěru roku pořízen a instalován metadatový
editor, který slouží k popisu a úpravě metadat – textových doprovodných informací k digitálním
obrazům vzniklým skenováním tištěných dokumentů. Metadata se pořizují a ukládají ve formátu
XML ve struktuře definované standardem Národní digitální knihovny.
KKFBZ je zapojena do projektu eBadatelna Zlínského kraje (ebadatelna.zlkraj.cz) a průběžně
v něm zpřístupňuje další dokumenty. V roce 2018 bylo zpřístupněno 166 dokumentů.
Tvorba databází, přispívání do celostátních databází a Souborného katalogu ČR, bibliografická
činnost
Databáze knihovního fondu KKFBZ obsahuje 317 984 titulů (z toho 199 578 titulů knih).
KKFBZ spolupracuje na projektu Národní knihovny ČR Kooperativní tvorba a využívání souborů
národních autorit zasíláním záznamů do centrální báze v NK ČR. Do souboru autorit bylo
zasláno 56 záznamů autorit.
Do Souborného katalogu ČR bylo přijato 7 231 záznamů. Přispívání do SK ČR u souběžné
produkce funguje na principu sklízení záznamů prostřednictvím OAI-PMH provideru, aktualizace
odběru periodik probíhá pomocí online formuláře.
Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo zpracováno 2 980 záznamů. V rámci projektu
Kooperační systém článkové bibliografie bylo z toho odesláno 1 476 záznamů do souborné
databáze NK ČR ANL (Články v českých novinách, časopisech a sbornících). Dalších 750 záznamů
článků bylo vytvořeno a odesláno v rámci projektu VISK 9 Doplňování vybraných záznamů
článků do báze ANL.
Průběžně probíhají opravy a redakce v katalogu knihovního fondu, zejména redakce rejstříků
věcných i jmenných autorit a jejich harmonizace se systémem autorit NK ČR. Dále probíhá
doplňování obohacujících údajů do záznamů (propojování na zvukové dokumenty, odkazy na
elektronické verze, literární ceny, dedikace a podpisy autorů), zpětně jsou aktualizovány
katalogizační záznamy a status publikací náležejících do historického a vzácného fondu,
průběžně jsou monograficky zpracovávána vybraná čísla periodik.
Probíhá skenování obálek a obsahů povinných výtisků a regionálních neperiodických publikací,
zasílání naskenovaných obálek do národní báze Obalkyknih.cz a s tím spojené žádosti
o přidělování čísel ČNB. Za rok 2018 bylo do báze odesláno 104 skenovaných stran.
Probíhá průběžné ukládání regionálních online publikovaných periodik.
Průběžně je doplňována databáze regionálních osobností a na konci roku bylo zpracována
a zveřejněna pravidelná online publikace Kalendárium 2019: vybraná výročí osobností města
Zlína.
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Odborné konference, semináře
počet seminářů samostatně pořádaných KKFBZ
počet účastníků celkem

4
190

příspěvky na vlastních seminářích

7

vystoupení na akcích jiných subjektů

5

Seminář 13. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (11. 4., 77 účastníků, z toho
21 zástupců obcí). Hlavním bodem programu byl příspěvek Dopad GDPR na spisovou službu
(Mgr. Pavel Šrámek).
Seminář profesionálních knihoven kraje (13. 6., 37 účastníků). Na semináři zazněly příspěvky
k designu služeb v knihovnách, k nové koncepci regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji
a účastníci si vyslechli inspirace z mezinárodní knihovnické organizace IFLA. Bylo také
představeno Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven.
Seminář pro knihovníky okresu Zlín (28. 11., 49 účastníků). Stěžejní byl příspěvek Prof. Jiřího
Trávníčka Česká čtenářská republika.
XVII. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (6. 12., 27 účastníků). S výhodami,
ale i úskalími hledání v digitálních knihovnách účastníky seznámil Ing. Aleš Brožek, další
příspěvky přednesli Mgr. Martin Ďurkáč, PhDr. Blanka Rašticová, Mgr. Tomáš Hamrlík
a Ing. Jan Kaňka.
Přehled vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích viz příloha 5.
V rámci 26. ročníku konference Knihovny současnosti v Olomouci ve dnech 11.–13. 9. se
PhDr. Z. Friedlová podílela na přípravě a byla spolugarantkou sekce Celoživotní vzdělávání
knihovníků a Ing. J. Kaňka spolugarantem sekce Infobox.
Spolupráce
Při vzdělávání knihovníků Zlínského kraje spolupracuje KKFBZ s dalšími institucemi a externími
odborníky.
KKFBZ spolupracuje s odbornými pracovníky NK ČR a krajských knihoven v rámci přípravy
a řešení několika projektů (Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit,
Kooperační systém článkové bibliografie, Benchmarking knihoven, Centrální portál knihoven ČR
aj.) a pracovních skupin, které jsou ustaveny při NK ČR, MK ČR a v rámci Sdružení knihoven ČR.
KKFBZ se průběžně podílí na doplňování bibliografie baťovské literatury a webu Tomáše Bati
tomasbata.com a je také zapojena do projektu Knihovny Zlín – souborný katalog zlínských
knihoven knihovnyzlin.cz (oba projekty řídí Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).
KKFBZ spolupracovala s dalšími krajem zřizovanými paměťovými institucemi na projektu
Zpřístupnění digitálního obsahu (ZDO) – portál eBadatelna Zlínského kraje (ebadatelna.zlkraj.cz).
Členství v odborných orgánech a pracovních skupinách
KKFBZ je kolektivním členem profesních organizací Sdružení knihoven ČR (SDRUK), Svazu
knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), České národní skupiny International
Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML).
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Individuální členství v odborných orgánech a pracovních skupinách
− Mgr. E. Filípková – Sekce pro bibliografii SDRUK,
− PhDr. Z. Friedlová – Ústřední knihovnická rada (poradní orgán ministra kultury ČR),
Rada projektu Centrální portál českých knihoven (CPK), redakční rada časopisu ZVUK
Zlínského kraje, Zaměstnavatelská sekce SKIP,
− Ing. J. Kaňka – Sekce pro informační technologie SDRUK, komise k vyhodnocení projektů
z programu VISK 3 při MK ČR, hodnotící komise soutěže Zlatý erb, hodnotící komise
soutěže Biblioweb, expertní tým CPK, řídící výbor CPK,
− Mgr. L. Linková – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR,
− Mgr. D. Marušáková – Sekce pro služby SDRUK, pracovní skupina při NK ČR pro novelu
Katalogu prací,
− Mgr. L. Mítová – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR,
− I. Štanclová – Sekce informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách SDRUK,
− Mgr. V. Takácsová – pracovní skupina pro analytické zpracování při NK ČR,
− Ing. J. Tomancová – Sekce pro regionální funkce SDRUK, Sekce veřejných knihoven
SKIP, Regionální výbor SKIP Brno (09), pracovní skupina při NK ČR pro novelu Katalogu
prací, porotce k výběru ceny MK ČR Knihovna roku v kategorii „základní knihovna“,
− Mgr. H. Vašková – pracovní skupina pro věcné zpracování při NK ČR, pracovní skupina
pro jmenné zpracování při NK ČR, pracovní skupina pro zpracování speciálních
dokumentů při NK ČR, pracovní skupina pro seriály při NK ČR,
− Mgr. Z. Vrtalová – Sekce vzdělávání SKIP,
− Mgr. G. Winklerová – Sekce pro PR SDRUK,
− Ing. V. Zahrádka – Sekce pro informační technologie SDRUK.

Jeho excelence Leon Marc, velvyslanec Republiky Revize knihovního fondu (srpen)
Slovinsko, při návštěvě KKFBZ (3. října)
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Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje
Typ vzdělávání

počet akcí

počet účastníků

kurzy počítačové gramotnosti a ICT

12

137

odborné vzdělávání včetně seminářů

21

562

Celkem

33

699

počet akcí

počet účastníků

5

166

interní kurzy (angličtina) pro KKFBZ

35

245

Celkem

40

411

Další vzdělávání knihovníků KKFBZ
odborné vzdělávání pro KKFBZ interní *)

*) včetně školení BOZP, PO

Kurzy realizované v rámci projektu VISK2
Počet
hodin

Počet účastníků
/absolventů

1 Internetové zdroje pro práci s dětmi a mládeží

5

12

2 Elektronické zdroje pro tvorbu rodokmenů

5

14

3 Jak spravovat sociální sítě knihovny I.

5

10

4 Jak spravovat sociální sítě knihovny II.

5

11

5 Citace a plagiátorství

5

12

6 Úprava grafických dokumentů I.

5

11

7 Úprava grafických dokumentů II.

5

11

8 Online nástroje pro zvýšení efektivity práce

5

12

9 MS Excel pro pokročilé I.

5

9

10 MS Excel pro pokročilé II.

5

7

11 Jak vytvořit e-knihu

5

8

12 Bezpečnost v online prostředí

5

20

60

137

Č.

Typ kurzu

Celkem
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Další akce pro knihovníky Zlínského kraje a celostátní akce
Počet
hodin

Počet
účastníků

L. Zedková

2

12

Literární fantastika
(seminář s výstavkou
knih)

B. Volejníček

3

45

4. 4.

Jak si hledat spojence
a nebýt na to sami
(workshop)

Mgr. R. Novotný

5

10

21. 5.

Vedení motivačních
Mgr. et. Ing. S. Plháková
rozhovorů se zaměstnanci

7

9

21. 5.

Jak psát Wikipedii?

Mgr. M. Ďurkáč

5

7

Knihovna – věc veřejná
(panelová diskuse)

MUDr. M. Adámek,
PhDr. Z. Friedlová, Mgr. R. Jančář,
Mgr. M. Kašný, PhDr. V. Richter,
Ing. V. Ryza

2

70

4. 9.,
11. 9.,
18. 9.,
25. 9.

Knihovnické minimum
I.–IV.

Bc. V. Adámková, Bc. J. Hoferková,
J. Podroužková, R. Rajnošková,
I. Štanclová, Ing. J. Tomancová
(KKFBZ), J. Dorňáková (Městská
knihovna Valašské Klobouky),
S. Ondrášová (Knihovna Boženy
Benešové Napajedla),
Mgr. M. Stavjaník (Unie Kompas)

24

47

5., 6. 9.

Storytelling s knihou
v ruce

B. Schneiderová

12

16

19. 9.

Prezentace zahraniční
cesty po knihovnách
Německa a TeamLibrary

Bc. V. Adámková, Mgr. M. Ďurkáč

1

57

26. 9.

Mediální gramotnost pro
knihovníky

K. Křivánková, Mgr. P. Mazáčová,
Ph.D, B. Musil

4

40

10. 10.

Knihy našich prarodičů –
Prvorepubliková literatura Doc. PhDr. M. Šubrtová, Ph.D.
pro děti a mládež

3

37

11. 12.

Získej – nový systém
dodávání MVS

6

14

76

372

Datum

Název

Lektor

14. 3.

Sebeobrana pro
pracovníky knihovny

23. 3.

13. 6.

Mgr. D. Dvořáková

Celkem
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5. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH, PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTACE A DARY
V roce 2018 byl dokončen projekt Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování
komplexního depozitního centra, který získal dotační podporu z výzvy č. 25 (Knihovny)
Integrovaného regionálního operačního programu EU, od 18. 9. 2018 je ve fázi pětileté
udržitelnosti. V rámci projektu byly vybaveny sklady knihovního fondu, konkrétně místnosti C
a E, posuvnými regály (celkem 136 ks) a knihovními vozíky (celkem 13 ks). Depozitář byl dále
vybaven mobilním čističem knih a knižním skenerem. Celkové náklady na projekt činily
5 883 419 Kč, z toho 5 280 920 Kč činila dotace.
Dotace jiných subjektů
Donátor / Program

Název projektu

Odpovědný řešitel

Dotace

Kulturní fond města Zlína

Literární jaro Zlín 2018

Mgr. G. Winklerová

36 000 Kč

Kulturní fond města Zlína

Zlín čte a studuje 2018 –
1. pololetí (nákup knihovního
fondu pro zajištění městské
funkce KKFBZ)

Mgr. H. Vašková

450 000 Kč

Kulturní fond města Zlína

Zlín čte a studuje 2018 –
2. pololetí (nákup knihovního
fondu pro zajištění městské
funkce KKFBZ)

Mgr. H. Vašková

450 000 Kč

MK ČR / VISK 2 Mimoškolní
vzdělávání knihovníků

Vzdělávání knihovníků
Zlínského kraje pro práci
s informačními technologiemi

Mgr. M. Ďurkáč

25 000 Kč

MK ČR / VISK 9 Rozvoj
Souborného katalogu
CASLIN a souboru
národních autorit

Doplňování vybraných
záznamů článků do báze ANL

Mgr. V. Takácsová

34 000 Kč

MK ČR / Knihovna
21. století

Knihy našich prarodičů –
Literatura pro děti
prvorepublikové éry

Mgr. V. Takácsová

11 000 Kč

MK ČR / Knihovna
21. století

Nákup zvukových knih

Mgr. D. Marušáková

15 000 Kč

MK ČR / Knihovna
21. století

Seminář Storytelling
s knihou v ruce

Ing. J. Tomancová

10 000 Kč

Knihovna – věc veřejná

Ing. J. Tomancová

10 000 Kč

Mgr. D. Marušáková

1 520 setů
pro děti

(5 000 Kč
MK ČR,
5 000 Kč
SKIP VM)

(v rámci společného
projektu SKIP ČR)
MK ČR / Knihovna
21. století
(v rámci společného
projektu SKIP ČR)
SKIP ČR

Bookstart – S knížkou do
života
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MK ČR/Česká knihovna
2018

Projekt Česká knihovna

Mgr. H. Vašková

Knihy
v hodnotě
5 048 Kč

MK ČR/Cizojazyčná
literatura 2018

Projekt Cizojazyčná
literatura 2018, 5. etapa

Mgr. H. Vašková

Knihy
v hodnotě
34 458 Kč

Přístup do databází Anopress IT (mediální a vědomostní databáze), ASPI (právní informační
systém) a PressReader (noviny a časopisy) byl v rámci konsorcia knihoven částečně dotován
z programu MK ČR VISK 8/A – Informační zdroje.
Dary
KKFBZ obdržela darem a zařadila do svého knihovního fondu 1 317 dokumentů, především od
nakladatelů, vydavatelů, statutárního města Zlína, dalších měst a obcí, fyzických osob a dalších
subjektů.
KKFBZ obdržela v roce 2018 finanční dar ve výši 3 000 Kč na náklady spojené s festivalem
Literární jaro Zlín 2018.
Všem dárcům a podporovatelům činnosti KKFBZ patří velké poděkování.

Co se děje pod hladinou (15. března)

Na prázdniny tatrovkou (výtvarná dílna, srpen)
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6. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
Exkurze a vzdělávací programy jsou určeny mateřským, základním a středním školám, školním
družinám a jiným školským zařízením nebo neformálním skupinám. Jsou zaměřeny na seznámení
s prostředím a službami KKFBZ, na rozvoj čtenářství, tematické besedy a lekce práce
s informacemi. Programy poutavou formou obohacují a doplňují školní výuku. Jednotlivé lekce
jsou založeny na dialogu a interakci, využívají výtvarné techniky a zábavné formy práce, pořady
pro mateřské a základní školy nabízí také hudební úsek knihovny. Lekce podporují rozvoj
klíčových kompetencí (jazykových, komunikativních, k učení, k řešení problémů, sociálních
a občanských). Lektoři KKFBZ pracují také s metodami kritického myšlení a prvky informačního
vzdělávání zařazují i do tematických besed. Studentům středních škol pomáhají s výběrem
literatury a doporučené četby, poradí při přípravě referátů a seminárních prací.
Vzdělávání pro školy

Počet pořadů

Počet účastníků

mateřská škola
základní škola
speciální škola
střední škola
ostatní

117
347
15
41
11

2 572
7 360
224
973
115

Celkem

531

11 244

Podrobný přehled programů pro školy je uveden v příloze 3.
Programy pro děti s volným přístupem veřejnosti
Večer s Andersenem
− Nejen pejsek a kočička aneb Máme rádi zvířata – povídání s pracovníky ZOO Zlín-Lešná
a Útulku pro zvířata v nouzi, soutěže a tvoření zvířecích masek (Ústřední knihovna,
Obvodní knihovna Jižní Svahy a Pobočka Podlesí) (23. 3.)
Divadelní představení
− Pohádkové radování – Co se děje pod hladinou. Hudební pořad pro nejmenší děti a jejich
rodiče v podání studentů Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně (15. 3.),
− Velký Fuk – představení pro děti Divadla Kufr (Den pro dětskou knihu, 1. 12.).
S knížkou do života
Projekt zaměřený na získání pozitivního vztahu ke knihám, čtení a čtenářství u nejmenších dětí
(česká varianta mezinárodního projektu na podporu čtenářství Bookstart). Zapojení do pilotního
ročníku, předání 150 speciálních setů rodičům dětí 0–3 roky (plátěná taška s logem projektu,
knížka – leporelo pro děťátko, speciálně vydaná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů
s dětmi, seznam doporučené literatury pro předškolní děti, audiokniha) a bezplatná registrace
dítěte do 3 let do KKFBZ. Knihovna při předání spolupracuje s Magistrátem města Zlína,
Odborem občansko-správních agend (Oddělení matrik a ověřování), které sety a pozvánky do
knihovny předává rodičům při vítání občánků.
Podpora dětského čtenářství
− S knížkou do života,
− Markéta Pilátová – autorské čtení spisovatelky, překladatelky a novinářky, která
představila svoji tvorbu pro děti, zejména knihy Kiko a tulipán a Papírový Pepíno
(Ústřední knihovna, 4. 1.),
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− Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává – autorské čtení Zuzany Pospíšilové
(Ústřední knihovna, 25.4.),
− Dětský čtenářský klub – zábavné odpoledne pro děti s knihami a o knihách (Obvodní
knihovna Jižní Svahy, jednou měsíčně, leden–červen),
− Dopoledne pro maminky s dětmi – Společné setkání nejmenších čtenářů a jejich rodičů
spojené se čtením, povídáním a drobným vyráběním (Obvodní knihovna Jižní Svahy,
jednou měsíčně, leden–červen, říjen–prosinec),
− Strašidelná knihovna (Obvodní knihovna Jižní Svahy, 6. 11.),
− Čteme čertovi (Obvodní knihovna Jižní Svahy, 4.12.).
Výtvarné dílny
Ústřední knihovna:
− Jarní prázdniny v knihovně – Veselé tužky (20. a 22. 2.),
− Velikonoční výtvarná dílna nejen pro děti (27. 3.),
− Tvoříme s pejskem a kočičkou (1. 12.),
− Vánoce slavíme, stromeček zdobíme (18. 12.).
Obvodní knihovna Jižní Svahy:
−
−
−
−

Velikonoční dílna (27. 3.),
Moje milá mámo (10. 5.),
Strašidelná dílna (6. 11.),
Vánoční dílna (12. 12.).

Obvodní knihovna Malenovice:
− Vánoční dílna (17. 12.).
Březen – měsíc čtenářů
− Nejpilnější mateřská škola – zapojení do celostátní soutěže SKIP Čtenář roku 2018.
V Ústřední knihovně byla vyhodnocena Mateřská škola Zlín, Štefánikova, která byla
oceněna knižním dárkem, děti se v knihovně zúčastnily programu Hrajeme si s pohádkou
(21. 3). V Obvodní knihovně Jižní Svahy byla vyhodnocena Mateřská škola Zlín, Luční.
− V pobočce Louky se uskutečnila exkurze knihovny pro mladé hasiče doplněná testy
a besedou o dětských knihách.
Literární soutěž Hledání pro děti od 6 do 15 let
Literární soutěž je součástí celostátního projektu Klubu dětských knihoven SKIP, který má
název Kde končí svět.
Pro školní rok 2017/2018 byl vyhlášen 18. ročník literární soutěže s ústředním mottem Já jsem
Tvůj člověk (témata na výběr: Máme rádi zvířata, Jak trávím volný čas se svým mazlíčkem,
Zachránil jsem zvířátko, Můj čtyřnohý kamarád, Můj kamarád z říše zvířat). Do soutěže svou
prací přispělo 104 dětí z 21 škol z celého okresu Zlín, 79 příspěvků bylo v próze a 28 v poezii.
Vyhlášení vítězů okresního kola soutěže proběhlo 18. dubna v KKFBZ za účasti Mgr. Miroslava
Kašného, radního Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport,
a PhDr. Romany Habartové, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Zlínského kraje. V programu vystoupili žáci hudebních oborů Základní umělecké školy Harmonie
Zlín, s. r. o. Celkem bylo vyhlášeno 19 vítězů v devíti kategoriích.
Krajského kola soutěže se zúčastnilo 637 dětí, hodnotilo se 468 příspěvků prózy, 123 poezie
a 44 komiksů. Vyhodnocení krajského kola soutěže, organizace slavnostního vyhlášení vítězů
a vydání sborníku nejlepších prací se v roce 2018 ujala KKFBZ. Slavnostního předání cen
proběhlo 5. června za přítomnosti MUDr. Miroslava Adámka, primátora statutárního města Zlína,
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Mgr. Miroslava Kašného, člena rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve,
mládež a sport, a dalších významných hostů. O hudební doprovod se postarali žáci Základní
umělecké školy Harmonie Zlín, s. r. o., pod vedením MgA. Michala Hutyry.
Mladí literáti byli odměněni knižními cenami a drobnými dárky. Závěr programu zpestřil
workshop pro všechny zúčastněné Strom poselství mladých literátů, v rámci kterého děti tvořily
knížečky ve stylu recy-literatury. Jejich vzkazy, sdělení a obrázky byly vystaveny v oddělení pro
děti.
Pro školní rok 2018/2019 byl vyhlášen 19. ročník literární soutěže s ústředním mottem
Do světa nejen tatrovkou (témata: Být tak cestovatelem, Cesta do světa snů a fantazie, Cesta
tam a zase zpátky, Koho jsem potkal na cestě, Můj oblíbený cestovatelský cíl, Z domu až na kraj
světa, Zlín – město cestovatelů).
Kamarádka knihovna
Zapojení do celostátní soutěže organizované SKIP o nejlepší dětské oddělení v knihovnách ČR.
Zapojilo se oddělení pro děti v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Jižní Svahy, Malenovice
a Díly. Od dětí bylo získáno celkem 621 „vysvědčení“, která byla zaslána spolu s dalšími
podklady pořadateli akce. Vyhodnocení soutěže proběhne v první polovině roku 2019.
Prázdninové programy pro děti
Ústřední knihovna:
− Na prázdniny tatrovkou. Po stopách zlínských cestovatelů Hanzelky a Zikmunda –
workshopy na témata: Afrika snů a skutečností, Afrika v rytmu, Do země dálné
i nejbližší, Lovci lebek, K pramenům Amazonky, Vyrážíme na cesty,
− Cestovatelské Story cubes – tvorba příběhů a vyprávění podle speciálně vyrobené
varianty kostek s cestovatelskými motivy,
− Brainbox cestovatelé – hra na procvičování paměti zaměřená na známé cestovatele.
Obvodní knihovna Jižní Svahy:
− Cyklus O prázdninách se v knihovně nenudíme na téma Cestujeme po hradech a zámcích
(společenské hry, kvízy, šifry, tvořivé dílny).
Týden knihoven (1.–6. října)
− Vesele do školy, vesele do knihovny – přihlašování prvňáčků zdarma,
− Ester Stará – autorské čtení spisovatelky, která pracuje jako speciální pedagožka
a logopedka. Své zkušenosti uplatňuje při psaní knih zaměřených na komunikační
dovednosti malých čtenářů (4. 10.).
Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce
Výtvarná soutěž určená dětem do 10 let byla vyhlášena 22. října. Do 26. listopadu zaslaly děti
celkem 197 výtvarných prací. Hodnocení obrázků provedli návštěvníci Dne pro dětskou knihu.
Odměněny byly tři děti, jejichž obrázky získaly největší počet bodů, dále byla předána
mimořádná cena kolektivnímu dílu a jedna Cena kocoura Miloše. Zaslané práce byly vystaveny
ve foyeru 15. budovy do konce prosince 2018.
Den pro dětskou knihu (1. 12.)
Program v KKFBZ:
− zahájení s hudebním vystoupením Markéty Dvorské (kytara),
− vernisáž soutěžní výstavy Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce, hlasování návštěvníků
o nejhezčí obrázek,
− výtvarná dílna Tvoříme s pejskem a kočičkou,
− výtvarná dílna Kniha vánočních přání,
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− divadelní představeni Velký Fuk (Divadlo Kufr),
− vyhlášení výsledků výtvarné soutěže,
− Jak to bylo na Vánoce – čtení z knihy Povídání o pejskovi a kočičce.
Doprovodný program v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně:
František na mikulášském jarmarku – tvořivá dílna pro děti s předváděním řemeslníků.
Deskohraní
Představení nových i stávajících společenských her z fondu KKFBZ (6. 12.).
Skautská pošta
Zapojení do celostátního projektu České televize, kdy byla KKFBZ pro děti důležitým místem
v průběhu soutěže. Soutěžící zde obdrželi materiál, který jim pomohl k odhalení soutěžního
hesla. Oddělení pro děti v Ústřední knihovně navštívilo cca 60 soutěžících (3. 10.–21. 12.).

Strom poselství mladých literátů
(5. června)

Dopoledne pro maminky s dětmi,
Obvodní knihovna Jižní Svahy
(4. prosince)
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Kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost
Počet

Účastníci

výstavy

54

13 437

přednášky, besedy a exkurze pro veřejnost

78

3 933

programy pro školy

531

11 244

další akce pro děti

55

1 550

kurzy pro veřejnost

25

467

743

30 631

Celkem
Výstavy

Výstavy v prostorách Ústřední knihovny a v obvodních knihovnách jsou zajišťovány ve spolupráci
s mateřskými, základními a základními uměleckými školami, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, Památníkem národního písemnictví,
Národním památkovým ústavem, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty (příloha 4).
Pracovníci KKFBZ samostatně realizují výstavky se vztahem k literatuře, historii, významným
výročím osobností kulturního života, historickým výročím atd. V Ústřední knihovně jsou pro
realizaci výstavek využívány vitríny, panely a knižní regály.
Knihy našich prarodičů – výstava českých knih a časopisů pro děti, které byly vydány a četly se
v období první republiky 1918–1938. Výběr titulů vycházel z výsledků ankety, představil knihy
našich prarodičů napříč žánry, dobové ilustrace, autory, kteří se tvorbě pro děti věnovali,
i nakladatele, kteří dětské knihy v období první republiky vydávali. Výstava byla prezentována
formou panelů, text a další podklady připravila KKFBZ, grafické zpracování 14|15 Baťův institut.
Další část výstavy byla prezentována ve vitrínách, a to konkrétními výtisky dětských knih
z fondu KKFBZ i z výpůjček od jiných knihoven a institucí.
Výstava na panelech je putovní a byla nabídnuta dalším knihovnám k zapůjčení.

Kulturní a vzdělávací pořady (besedy, přednášky, autorská čtení apod.)
Akce jubilejního roku 2018:
− cyklus Hudba první republiky Mgr. Marka Obdržálka (4 přednášky),
− cyklus Rozumíme historii?! připravovaný ve spolupráci se Státním okresním archívem
Zlín na téma Česká státnost (2 přednášky),
− cyklus Architektura první republiky ve spolupráci s územním odborným pracovištěm
Národního památkového ústavu v Kroměříži (3 přednášky),
− projekt Knihy našich prarodičů (anketa, výstava, seminář),
− Galerijní a muzejní noc – zapojení KKFBZ do akcí ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU
programem Teta Kateřina, Brouk Pytlík a spol. aneb Knihovníkova prvorepubliková šifra.
Prvorepublikově laděný program, kterým účastníky provedly postavy ze známých knih
našich prarodičů, obsahoval luštění, divadelní scénky, veselé pohádkové úkoly
v oddělení pro děti atd. (18. 5.).
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Aktivně s knihovnou (3 akce)
Čtení v parku (2 akce)
Klub milovníků knih (9 setkání)
Světem hudby (2 přednášky)
Březen – měsíc čtenářů
KKFBZ se zapojila do celorepublikové akce SKIP akcemi pro děti a burzami knih v obvodních
knihovnách Knižní bazar aneb Dejte knihám druhou šanci. Pro dospělé se uskutečnil Běh
s knihovnou, vernisáž výstavy Očima generací, přednáška a uvedení knihy Blanky Petrákové
Obrázky z lázní a hudební přednáška Osvobozené divadlo a česká hudební avantgarda.
Literární jaro Zlín 2018 (23. 4.–3. 5.)
Tématem festivalu byly Inspirativní ženy. V besedách a autorských čtení se představily autorky
Petra Dvořáková, Sylva Fischerová, Magda Jogheeová, Jakuba Katalpa, Zuzana Pospíšilová,
Petra Soukupová, Jitka N. Srbová a Alžběta Vlčková, dále v pořadech vystoupili Miroslav
Balaštík, Petr Eliáš, Gustav Hašek, Barbora Jánová, Romana Julinová, Blanka Kovandová, Eliška
Lajdová, Martin Pášma, Martin Stöhr, Lucie Šavlíková, kapela Marnatosnaha a žáci ZUŠ
Zlín-Jižní Svahy.
Festival doprovázela výstava věnovaná české autorce Libuši Moníkové, která žila od roku 1971
v Německu, zapůjčená z Památníku národního písemnictví. Na Gymnáziu Zlín-Lesní čtvrť se
uskutečnila beseda autorky Petry Dvořákové se studenty.
Záštitu nad festivalem převzali Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje, Jiří Korec, náměstek
primátora města Zlína, a České centrum Mezinárodního PEN klubu s odbornou garancí Antonína
Bajaji.
Festival byl pořádán ve spolupráci se 14|15 Baťovým institutem za finanční podpory Zlínského
kraje a Kulturního fondu města Zlína.
Pro festival byla vytvořena marketingová kampaň, která využila různé propagační kanály
outdoorové reklamy, online reklamy i přímého marketingu.
Festival byl propagován prostřednictvím webových stránek www.literarnijaro.cz a na sociální síti
Facebook www.facebook.com/literarnijaro.
Partneři akce: vydavatelství Host, Argo, Pikola, Domino, Albatros, Památník národního
písemnictví, Oris Plus spol. s r. o., Vakuform s.r.o., Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť, Živý Zlín, Český
rozhlas Zlín a Zlínský nočník.
Letní čtenářská výzva (2. 7.–31. 8.)
Prázdninová literární soutěž s názvem Letní čtenářská výzva byla určena všem milovníkům knih
a luštění. Jednotlivé knižní šifry byly zveřejňovány vždy v pondělí a ve středu na Facebooku,
Instagramu a webu KKFBZ, odpovědi se posílaly e-mailem. Správná a nejrychlejší odpověď byla
pokaždé odměněna speciální plackou Letní čtenářské výzvy. Tři nejúspěšnější účastníci, tj.
účastníci s nejvyšším počtem zaslaných správných odpovědí, byli v září odměněni knižními dárky
a roční registrací do KKFBZ.
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Týden knihoven
KKFBZ se zúčastnila 21. ročníku Týdne knihoven (1.–6. října), který každoročně vyhlašuje SKIP.
Program obsahoval kulturní akce pro dospělé i děti, výstavu a aktivity pro podporu čtenářství:
− Dopoledne pro maminky s dětmi (Obvodní knihovna Jižní Svahy),
− Paměť tváře / Tváře paměti… nejen nuceně nasazených – vernisáž výstavy a tematická
beseda u kulatého stolu,
− Den slovinsko-českého přátelství – interaktivní přednáška současné slovinské básnířky
Dr. Glorjany Veber Poezie jako prvek společenské proměny. Poetický slovinský večer
s harfou s názvem Život jako květ, účinkovaly Ing. arch. Ajda Balderman Plesník,
Dr. Glorjana Veber, Irena Velísková, Lucie Fajkusová, čestným hostem byl
Jeho Excelence Leon Marc, velvyslanec Republiky Slovinsko v ČR,
− autorské čtení spisovatelky Ester Staré pro dvě třídy prvního stupně základní školy,
− Čtení v parku – herec zlínského divadla Radoslav Šopík četl z knihy Karla Pekárka
Starozlínské pověsti,
− registrace prvňáčků zdarma.
Knihy našich prarodičů
V roce 100. výročí založení samostatného československého státu se KKFBZ připojila k oslavám
projektem Knihy našich prarodičů. Literatura pro děti prvorepublikové éry, který byl realizován
v průběhu roku 2018 za finanční podpory MK ČR v rámci programu Knihovna 21. století. Jeho
součástí byla anketa o nejoblíbenější českou knihu pro děti z let 1918–1938, oslovení veřejnosti
a knihoven k zapůjčení knih pro děti z této doby, přednáška pro odbornou veřejnost na téma
prvorepubliková literatura pro děti a mládež a výstava. Projekt byl ukončen Dnem pro dětskou
knihu, který byl věnován bratrům Karlovi a Josefovi Čapkovým.
Přehled všech kulturních a vzdělávacích pořadů pro veřejnost je v příloze 4.

Školení, kurzy pro veřejnost
Bylo uspořádáno 5 kurzů (25 akcí) v celkovém rozsahu 49 hodin, kterých se zúčastnilo
467 zájemců:
− Trénink paměti (ukázková hodina)
− Virtuální Univerzita třetího věku (kurzy Gian Lorenzo Bernini – génius evropského baroka
a České dějiny a jejich souvislosti II.)
− Začínáme pracovat s počítačem
− Základy práce s internetem
− Základy práce s textem na počítači
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7. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
vydané publikace
vydaná periodika (tituly)
texty v publikacích a periodikách vydaných jinými subjekty (příloha 5)
články v denním a odborném tisku
ohlasy na webových stránkách
ohlasy v TV a rozhlasovém vysílání

2
1
11
61
79
10

KKFBZ vydala a podílela se na vydání a distribuci:
− TOMANCOVÁ, Jana a kol. Knihovny Zlínského kraje v letech 2003–2017. Zlín: Útvar
regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje, 2018. 73 s. ISBN 978-80-86886-55-8.
− Já jsem tvůj člověk: sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského
kraje 2017/2018. Vydání první. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně,
příspěvková organizace, 2018. 51 stran. ISBN 978-80-86886-54-1.
− ZVUK Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění. Zlín: KKFBZ, Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Slovácké muzeum Uherské
Hradiště, Muzeum Kroměřížska. ISSN 1214-0139. Čísla: jaro/léto a podzim/zima 2018.
Náklad čísla 400 výtisků.
Stále probíhá nabídka a prodej publikací vydaných v Edici Zlínského kraje. Publikace jsou
nabízeny prostřednictvím internetových stránek KKFBZ a komisního prodeje ve vybraných
knihkupectvích Zlínského kraje.
Bylo zpracováno Kalendárium 2019: vybraná výročí osobností města Zlína a publikováno na
webu KKFBZ.
Medializace instituce
V tištěných i elektronických médiích bylo publikováno 140 příspěvků o KKFBZ (pozvánky
a informace o kulturních a vzdělávacích pořadech pro veřejnost a děti, o vydaných publikacích,
o nových službách atd.). Největší pozornost byla věnována Literárnímu jaru Zlín 2018, Březnu
měsíci čtenářů, kulatému stolu Knihovna – věc veřejná, výstavě Cesta Ludvíka Vaculíka
z Řehonůřky do Prahy a zpět, výstavě Knihy našich prarodičů, oceňování knihovníků a Týdnu
knihoven.
Na propagaci knihovna spolupracuje s příspěvkovou organizací 14|15 Baťův institut.
Tiskové zprávy o činnosti KKFBZ byly publikovány na webových stránkách KKFBZ. Bylo vydáno
16 tiskových zpráv. Další tiskové zprávy byly vydávány ve spolupráci se 14|15 Baťovým
institutem.
Přehled připravovaných akcí KKFBZ je každý měsíc zveřejňován v programových skládačkách, na
plakátech, v Magazínu Zlín, webových stránkách města Zlína, Zlínského kraje, informačních
portálech (vychodni-morava.cz, ic-zlin.cz atd.). Informace o akcích jsou průběžně aktualizovány
na webových stránkách knihovny www.kfbz.cz a www.14-15.cz.
Bylo odesláno 8 čísel newsletteru prostřednictvím služby Mailchimp. V květnu 2018 byl
proveden v souvislosti s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR výmaz stávajících odběratelů
newsletteru, jimž byla zaslána žádost o znovupřihlášení včetně odsouhlasení zpracování
osobních údajů za účelem evidence kontaktních údajů pro zasílání newsletteru s programem
KKFBZ. Tímto krokem došlo k poklesu odběratelů z původních 501 (k 23. 5. 2018) na
stávajících 184 (k 1. 1. 2019).
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Propagace se v roce 2018 věnovala kromě akcí také službám KKFBZ, podpoře čtenářství
a vzdělávacím aktivitám knihovny.
Byla vydána aktualizovaná skládačka o službách Knihovnické a informační služby KKFBZ
a nabídka vzdělávacích programů pro školy 2018/2019 Škola a knihovna. V nové grafické
úpravě vznikly vánoční dárkové poukazy, čtenářské plánovače a roční kalendáříky pro rok 2019.
Samostatné webové stránky jsou věnovány festivalu Literární jaro Zlín (www.literarnijaro.cz)
a osobě Františka Bartoše (www.frantisekbartos.cz). Oddělení pro děti a mládež provozuje od
roku 2010 blog Zlínská knihovnička (http://deti.kfbz.cz/). Blog je určen dětským čtenářům,
rodičům a pedagogům a přináší aktuální informace o dění v oddělení, nabídku pořadů pro školy
i veřejnost, tipy na dobré čtení i zábavu.
K medializaci instituce je využíván mj. i profil KKFBZ na sociální síti Facebook
(http://www.facebook.com/zlinknihovna). Jsou zde publikovány informace o aktuálním dění,
pozvánky na akce, novinky ve fondu i ze světa literatury apod. K 31. 12. 2018 měla knihovna
1 910 sledujících. Samostatnou stránku má projekt Literární jaro Zlín, která měla na konci roku
2018 403 fanoušků, přičemž aktivita stránky je soustředěna hlavně na období festivalu. Vlastní
profil na sociální síti Facebook (Zlín v knihovně) vede také oddělení pro děti. Placená propagace
probíhala pouze přes 14|15 Baťův institut formou propagace sdílených příspěvků knihovny.
Od března 2017 používá KKFBZ sociální síť Instagram, kde na profilu knihovna_zlin informuje
o dění v knihovně. V závěru roku 2018 zde měla knihovna přes 450 sledujících. Tento
komunikační kanál využívají zejména mladí lidé (do 25 let), a proto jsou i příspěvky upravovány
pro tuto cílovou skupinu.
Svá videa KKFBZ prezentuje na vlastním kanále na sociální síti YouTube – Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně. Jsou zde nahrávána prezentační videa a videa z akcí. V roce 2018
byla přidána dvě nová videa.

Ústřední knihovna – oddělení pro děti

Obvodní knihovna Malenovice
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PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST
8. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST
Kolektivní smlouva uzavřená s odborovou organizací s účinností od 1. 7. 2015 byla
aktualizována Dodatkem č. 3 ze dne 20. 12. 2017, který s účinností od 1. 1. 2018 aktualizoval
čl. 17 Pracovně lékařská péče a čl. 26. Stravování zaměstnanců. Zástupci odborové organizace
se účastní porad vedení, kontrol BOZP. Jsou seznámeni s rozpočtem KKFBZ a jeho čerpáním
a rozvojovým plánem organizace. Společná schůze KKFBZ a odborové organizace se konala
19. 12. 2018.
Uskutečnilo se 9 porad vedení KKFBZ, tři porady ředitelů a metodiků pověřených knihoven, dvě
samostatné porady metodiků, tři porady pracovníků knihoven působících v okrese Zlín.
Mimo pravidelné porady vedoucích pracovníků se uskutečnila řada jednání pracovních
týmů a workshopů pro přípravu rozvojového plánu 2019, programových plánů, mimořádných
akcí KKFBZ a 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, pro revizi knihovního fondu, nastavení
automatizovaného knihovního systému a zpracování spisového a skartačního řádu (vydán
v lednu 2019 s účinností od 1. 2. 2019). Vedoucí oddělení organizovali porady svých oddělení.
Interní školení a vzdělávání pracovníků jsou popsány v části 4. Odborná a vzdělávací činnost.
Z důvodu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) a jeho účinnosti od
25. 5. 2018 probíhaly v KKFBZ intenzivní přípravy na jeho implementaci do agend a činností
knihovny. KKFBZ přitom spolupracovala se Zlínským krajem a jeho prostřednictvím se
společností I3 Consultants s.r.o., Praha, která pro příspěvkové organizace zřizované Zlínským
krajem zajišťovala metodickou a konzultační činnost.
Dne 25. 5. 2018 vstoupil v platnost dokument Záznamy o činnostech zpracování v Krajské
knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci, a další interní předpisy o ochraně
osobních údajů v KKFBZ. Byla aktualizována personální agenda a zaměstnanci KKFBZ byli
seznámeni se zpracování svých osobních údajů. Byly uzavřeny písemné dodatky ke smlouvám
s jednotlivými externími zpracovateli osobních údajů.
Dne 25. 5. 2018 vstoupil v platnost aktualizovaný knihovní řád v souvislosti s účinností nařízení
GDPR. Byla aktualizována příloha knihovního řádu č. 4: Zpracování a ochrana osobních údajů
uživatelů v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci, přihlášky
uživatelů a další formuláře, spojené s poskytováním služeb. Byl aktualizován Návštěvní řád
Ústřední knihovny a obvodních knihoven.
Všichni pracovníci KKFBZ byli seznámeni s knihovním řádem a přijatými předpisy na ochranu
osobních údajů v rámci dvou interních školení na konci měsíce května.
Probíhá informování uživatelů o změnách spojených s nařízením GDPR, a to především ústně při
osobní návštěvě uživatelů v KKFBZ při obnově uživatelských přihlášek, kterou provádí knihovna
postupně u všech uživatelů při prodlužování registrace, nebo v případě konkrétních dotazů
uživatelů. Byl vytvořen tištěný informační letáček o způsobu zpracování a ochraně osobních
údajů. Na webu KKFBZ byla zřízena stránka Ochrana osobních údajů
https://www.kfbz.cz/ochrana-osobnich-udaju, včetně kontaktu na referenta pro správu
osobních údajů v knihovně. Na této stránce je ke stažení formulář Žádost subjektu údajů,
prostřednictvím kterého může subjekt údajů podat písemnou žádost k uplatnění svých práv.
Informováni jsou také neregistrovaní uživatelé a návštěvníci akcí, pokud je nutné zpracovávat
jejich osobní údaje z důvodu přihlášení na akci nebo doložení počtu návštěvníků pro statistiku.
KKFBZ informuje o fotografování, případně pořizování zvukových a obrazových záznamů na
akcích, které pořádá.
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Byly aktualizovány interní předpisy KKFBZ (směrnice, příkazy, rozhodnutí, metodické pokyny),
nově byl zpracován Metodický pokyn 1/2018 Řešení mimořádných situací v Krajské knihovně
Františka Bartoše ve Zlíně (účinnost od 1. 2. 2018).
K 1. 9. 2018 byl vydán nový Pracovní řád KKFBZ, se kterým byli seznámeni pracovníci KKFBZ,
a s platností od roku 2019 byl vydán dodatek č. 4 Organizačního řádu KKFBZ vydaného
25. 6. 2014.
Byly uzavřeny dodatky Smlouvy o výpůjčce č. 18 (účinnost od 31. 3. 2018), č. 19 (30. 6. 2018),
č. 20 (30. 9. 2018) a č. 21 (31. 10. 2018), smluvní strany 14|15 Baťův institut a KKFBZ.
Byla uzavřena Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů a její dodatek č. 1, smluvní
strany 14|15 Baťův institut, KKFBZ, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková
organizace, a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace.
Dále byly v roce 2018 aktualizovány předpisy BOZP a PO a byla vydána aktualizovaná směrnice
OS-02 Pracovnělékařská péče.

Přehled o provedených kontrolách a jejich výsledky
V roce 2018 působily v organizaci kontrolní mechanismy, realizované vlastními zaměstnanci,
smluvními odbornými firmami i nadřízenými orgány:
Externí
− Pravidelná kontrola v BOZP a PO osobou odborně způsobilou k prevenci rizik – provedena
zástupcem společnosti eM Kelty s.r.o. na vybraných detašovaných pracovištích KKFBZ dne
15. 2. 2018 s drobnými nedostatky, které byly odstraněny.
− Místní šetření odboru právního Krajského úřadu Zlínského kraje a Krajského
živnostenského úřadu ve věci dodržování ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 37/1995 Sb.,
o neperiodických publikacích, a dodržování ustanovení § 8 podle zákona č. 49/2000 Sb.,
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, za rok 2016 – provedeno dne
16. 4. 2018 – plnění povinností bez závad.
− Veřejnosprávní kontrola na místě č. 55/2018/EKO ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), kontrolované období roky 2015–2017. Kontrola byla
provedena 6.– 31. 8. 2018 zaměstnankyněmi Zlínského kraje zařazenými do krajského
úřadu, odboru ekonomického. U kontroly hospodaření nebyla zjištěna ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. závažná zjištění. Nedostatky porušením
závazných právních předpisů a vyhlášek byly odstraněny k 17. 10. 2018 – Odstranění
nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou na místě.
− Metodická dohlídka v rámci zřizovatelské funkce Zlínského kraje – oblast pracovněprávní
a odměňování, oblast vnitřních předpisů, metodických pokynů a personálních procesů.
Kontrola formou metodické pomoci slouží k prevenci případných nálezů nedostatků
v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů prostřednictvím konzultace a poradenství,
byla provedena 24.– 25. 9. 2018 pracovnicemi odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu
Zlínského kraje. U metodické dohlídky nebyly zjištěny nedostatky.
− Pravidelná roční prověrka BOZP ve smyslu § 108 zákona č. 262/2006 Sb. – provedena
osobou odborně způsobilou v prevenci rizik zástupcem společnosti eM Kelty s.r.o.
3. 10. 2018 s výsledkem bez závad.
− Pravidelná kontrola v BOZP a PO osobou odborně způsobilou k prevenci rizik – provedena
zástupcem společnosti eM Kelty s.r.o. na pracovištích Ústřední knihovny v termínech
18. 4. 2018 a 24. 10. 2018 s drobnými nedostatky, které byly odstraněny.
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Interní
− Kontroly BOZP a PO.
− Revize elektrických zařízení, zabezpečovacího systému, výtahu, kontrolu hasicích přístrojů
a hydrantů v obvodních knihovnách a pobočkách. V Ústřední knihovně revize a kontroly
zajišťuje 14|15 Baťův institut, správce objektu.
− Revize knihovního fondu.
− Kontrola návaznosti vybíraných poplatků a jejich odvodů s výstupy z PC.
− Kontrola pokladní hotovosti.
− Kontrola docházky podle elektronické evidence docházky včetně detašovaných pracovišť.
− Kontrola plnění plánu činnosti.
− Kontrola čerpání rozpočtu.
− Kontrola výkonu a vykazování regionálních funkcí v pověřených knihovnách.
− Kontrola výkonu a příjmu regionálních funkcí v knihovnách Zlínského kraje.
− Inventarizace ve spolupráci se 14|15 Baťovým institutem.
Organizace věnuje kontrolní činnosti stálou pozornost. Interní kontroly jsou prováděny podle
ročního plánu kontrol KKFBZ. Zjištěné nedostatky jsou okamžitě odstraňovány, závažnější
nebyly zjištěny.

9. OPRAVY A ÚDRŽBA
Byly prováděny především běžné opravy neinvestičního charakteru spojené s provozem
obvodních knihoven a poboček (financované z rozpočtu statutárního města Zlína). Jednalo se
o opravu oken v Obvodní knihovně Jižní Svahy a opravu zabezpečovacího zařízení v Obvodní
knihovně Díly.
Statutární město Zlín ze svých prostředků zajistilo dokončení rekonstrukce kulturního domu ve
Lhotce, kde je umístěna pobočka KKFBZ, a celkovou rekonstrukci interiéru pobočky na Kudlově.
Správu budovy 15 včetně vybavení a technických zařízení zajišťuje 14|15 Baťův institut na
základě své zřizovací listiny a Smlouvy o spolupráci a zajištění činností a služeb.
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10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Výpočetní a komunikační technika
V rámci doplňování zařízení dle požadavků provozu KKFBZ byl prostřednictvím 14|15 Baťova
institutu pořízen a knihovně předán do užívání potřebný nový hardware (počítače, mobilní
telefony apod.). Nadbytečný či zastaralý IT majetek byl vrácen 14|15 Baťovu institutu.
Zasedací místnost v 5. podlaží Ústřední knihovny byla vybavena stabilním dataprojektorem
a mikropočítačem pro bezdrátové připojení.
Byla zakoupena licence software IB expert pro pokročilou správu databáze knihovního systému.
Byl zakoupen a instalován metadatový editor systému digitální knihovny Kramerius.
Web KKFBZ byl migrován na modernější server s OS Linux a zabezpečen šifrovaným připojením
HTTPS.
Ve skladu knihovního fondu byl zprovozněn knižní skener Bookeye pořízený v rámci projektu
IROP KKFBZ – Vybudování komplexního depozitního centra.
V souvislosti s nařízením GDPR byla příslušným zaměstnanců nainstalovaná aplikace pro
zabezpečený přenos dat.
Uživatelské terminály v půjčovnách v Ústřední knihovně byly přesměrovány na server s OS Linux,
který zajišťuje stabilnější a rychlejší provoz.

Automatizovaný knihovní systém
Do knihovního systému byly implementovány úpravy vyplývající z požadavků nařízení GDPR.
V průběhu roku byla testována a upravována nová verze knihovního systému – Verbis 2.0.
V závěru roku byl proveden převod dat knihovnického střediska KKFBZ a upgrade na tuto novou
verzi.
V souvislosti s upgradem aplikace knihovního systému byly zřízeny také nové online katalogy
knihoven spravovaných knihovnickým střediskem KKFBZ a ve vybraných knihovnách spuštěn
výpůjční protokol přes webové rozhraní.
Do hlavní databáze záznamů knihovního fondu byla naimportována data z retrokonverze (tzv.
starý zápis z let 2004–2017).
Ve spolupráci s dodavateli knihovnického systému byly upravovány stávající a doplňovány nové
funkce programu a WWW katalogu.
Byly prováděny úpravy a opravy dat podle standardu M21 a katalogizačních pravidel RDA.
Byly prováděny úpravy pracovních listů a tiskových sestav programu podle potřeb KKFBZ.
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11. HOSPODAŘENÍ KKFBZ V ROCE 2018
REKAPITULACE (v Kč)
Příspěvky a dotace

Neinvestiční prostředky Investiční prostředky

Krajský úřad – příspěvek na činnost
z toho: regionální služby
účelově na projekt IROP

24,586.399,75

–

3,450.000,00

–

385.821,94

Účelová dotace ze státního rozpočtu
Dotace IROP II. etapa
ČRIT MK ČR
Ostatní dotace (Statutární město Zlín,
Kulturní fond města Zlína)
Investiční příspěvek zřizovatele
CELKEM POSKYTNUTO

85.000,00

–

3,690.546,30

1,436.703,29

114.513,88

–

6,701.000,00

–

–

65.007,97

35,177.459,93

1,501.711,26

REKAPITULACE (v Kč)
Vlastní zdroje

Neinvestiční prostředky Investiční prostředky

Vlastní příjmy KKFBZ

1,757.097,41

Rezervní fond – použití

–

29.985,80

Rezervní fond – finanční dary
Věcné dary (knihovní fond)
CELKEM VLASTNÍ ZDROJE

3.000,00

–

425.622,10

–

2,215.705,31

–

REKAPITULACE FINANČNÍ VÝPOMOCI (v Kč)
Poskytnutá návratná finanční výpomoc od zřizovatele

1,461.337,00

Vrácená návratná finanční výpomoc od zřizovatele

1,461.337,00

Hospodářský výsledek (v Kč)

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Náklady

37,392.230,54

847,00

Výnosy

37,393.165,24

7.000,00

934,70

6.153,00

Hospodářský výsledek
Celkem hospodářský výsledek

7.087,70 Kč
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Na rok 2018 byl Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci, stanoven
příspěvek na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 24,136.000 Kč, z toho na zajištění
výkonu regionálních služeb 3,450.000 Kč.
Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 18. 12. 2017 byl usnesením
č. j. 0256/Z10/17 schválen příspěvek na provoz ve výši
24,136.000 Kč.
Z toho závazný objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 18,591.000 Kč a závazný
objem OON ve výši 320.000 Kč. Odvod investičního fondu nařízen nebyl.
Dne 20. 4. 2018 Rada Zlínského kraje (dále RZK) usnesením č. 0306/R11/18 souhlasila
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu k posílení fondu investic ve výši 70.000 Kč.
1. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2018: usnesením č. j. 0113/R05/18 ze dne
12. 2. 2018 schválila RZK navýšení příspěvku na provoz účelově: KKFBZ – Vybudování
komplexního depozitního centra (ÚZ 000 90) 3,185.000 Kč.
Příspěvek na provoz 2018 včetně účelového pro KKFBZ

27,321.000 Kč.

2. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2018: usnesením č. j. 0306/R11/18 ze dne
20. 4. 2018 schválila RZK navýšení příspěvku na provoz účelově: KKFBZ – Vybudování
komplexního depozitního centra (ÚZ 000 90) o 900.000 Kč na celkových 4,085.000 Kč
účelově.
Příspěvek na provoz 2018 včetně účelového pro KKFBZ

28,221.000 Kč.

3. změna ukazatelů rozpočtu 2018: usnesením č. j. 0351/R12/18 ze dne 7. 5. 2018 vzala RZK
na vědomí poskytnutí účelových neinvestičních dotací z MK ČR v celkové výši 85.000 Kč. Jedná
se o tyto neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu:
− VISK 2 – Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi
(ÚZ 34053)
25.000 Kč
− VISK 9 – Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL (ÚZ 34053)
33.000 Kč
− Knihovna 21. století – Nákup zvukových knih (ÚZ 34070)
15.000 Kč
− Knihovna 21. století – Knihy našich prarodičů. Literatura pro děti prvorepublikové éry
(anketa, výstava, odborná přednáška a program pro děti) (ÚZ 34070)
11.000 Kč
Zároveň byl navýšen a účelově vyčleněn závazný objem OON o 48.500 Kč z výše uvedených
dotací MK ČR VISK 2, VISK 9 a Knihovna 21. století a o 22.000 Kč na základě dotace
z Kulturního fondu města Zlína na Literární jaro Zlín 2018, 23. 4. – 3. 5. 2018, tzn. celkem na
390.500 Kč.
4. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2018: usnesením č. j. 0447/R14/18 ze dne 4. 6. 2018
schválila RZK navýšení příspěvku na provoz účelově: KKFBZ – Vybudování komplexního
depozitního centra (ÚZ 000 90) o 16.000 Kč na celkových 4,101.000 Kč účelově.
Příspěvek na provoz 2018 včetně účelového pro KKFBZ

28,237.000 Kč.

5. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2018: usnesením č. j. 0539/R17/18 ze dne 9. 7. 2018 RZK
schválila navýšení závazného objemu prostředků na OON o 40.000 Kč bez navýšení příspěvku
na provoz.
Objem prostředků na OON činil po úpravě

430.500 Kč.
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6. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2018: usnesením č. j. 0618/R19/18 ze dne 20. 8. 2018
RZK schválila navýšení příspěvku na provoz o částku 73.000 Kč, z toho navýšení závazného
objemu prostředků na platy o 54.000 Kč.
Příspěvek na provoz po úpravě pro KKFBZ

28,310.000 Kč.

Objem prostředků na platy činil po úpravě

18,645.000 Kč.

7. změna ukazatelů rozpočtu 2018: usnesením č. j. 769/R24/18 ze dne 1. 10. 2018 RZK
schválila snížení příspěvku na provoz o částku přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu
MMR ČR a současně vzala na vědomí poskytnutí této účelové dotace ve výši 3,714.785,06 Kč.
Snížený příspěvek na provoz po úpravě pro KKFBZ:
24,595.214,94 Kč
− Z toho účelově KKFBZ – Vybudování komplexního depozitního centra (ÚZ 000 90) ve výši
386.214,94 Kč
− Účelová dotace ze státního rozpočtu MMR ČR na projekt KKFBZ – Vybudování
komplexního depozitního centra
1. ze státního rozpočtu
206.376,95 Kč
2. z EU
3,508.408,11 Kč
Vratka příspěvku na provoz dne 20. 12. 2018

-393,00 Kč.

Jedná se o zbytek nespotřebovaného příspěvku na provoz od zřizovatele stanovený účelově na
projekt KKFBZ – Vybudování komplexního depozitního centra ve výši 393 Kč.
Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem na provoz a skutečností
Rozdíl mezi rozpočtovanou (schválenou) a skutečně poskytnutou výší provozního příspěvku
KKFBZ činí 8.422,19 Kč. Jedná se o časové rozlišení neprodaných časopisů ZVUK, vydaných
v roce 2018 – snížení ve výši 14.801,40 Kč, jejichž náklad byl financován z rozpočtu příspěvku
zřizovatele. Dále jsou zde připočítány časově rozlišené časopisy ZVUK z roku 2016 a 2017 ve
výši 6.379,21 Kč, které byly prodány v roce 2018. Pohyb časového rozlišení prodeje a zůstatku
časopisu ZVUK je zaúčtován na účtu 384 Časové rozlišení zásob. Dále je zde zaúčtováno snížení
ve výši 4.531,45 Kč z důvodu zpřesnění dohadu odpisované části z projektu IROP – vyrovnání
účtu 403 Transfer na pořízení dlouhodobého majetku a snížení ČRIT (časové rozlišení transferu)
na účtu 672.
Z příspěvku zřizovatele byla rozpočtovaná částka 3,450.000 Kč na plnění výkonu regionálních
funkcí vyčleněna účelovým znakem 091. Regionálními funkcemi jsou podle knihovního zákona
funkce, v jejichž rámci KKFBZ a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám
v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují
výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající
rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.
KKFBZ získala na rok 2018 dotaci od Statutárního města Zlína v celkové výši 5,390.000 Kč na
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Na základě Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína č. 2800 18 0002 ze dne
23. 1. 2018 byla dotace vyplácena ve 3 splátkách, a to v únoru a květnu á 1,800.000 Kč
a v září 1,790.000 Kč. Na základě navýšení platových tarifů byla dotace navýšena o částku
375.000 Kč v březnu (taktéž vyplacena), takže celková dotace na rok 2018 činila 5,765.000 Kč.
Tato dotace byla použita v plné výši.
V dubnu získala KKFBZ neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína na realizaci projektu
Literární jaro Zlín 2018, 23. 4. – 3. 5. 2018 ve výši 36.000 Kč. Dotace byla vyúčtována koncem
měsíce června 2018 a finanční prostředky byly přijaty na účet KKFBZ dne 1. 8. 2018 v plné výši.
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V dubnu 2018 získala KKFBZ neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína na realizaci
projektu Zlín čte a studuje, nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce KKFBZ, na
1. pololetí ve výši 450.000 Kč s vyplacením celé částky v květnu 2018 na účet KKFBZ. Dotace
byla použita v plné výši a vyúčtována v červnu 2018. Druhou dotaci na nákup knihovního fondu
z Kulturního fondu města Zlína obdržela KKFBZ na 2. pololetí 2018 ve výši 450.000 Kč
s vyplacením celé částky v srpnu 2018 na účet KKFBZ. Tato dotace na nákup knihovního fondu
byla použita v plné výši a vyúčtována v prosinci 2018.
KKFBZ byl dne 6. 6. 2016 usnesením RZK č. j. 0442/R11/16 schválen investiční záměr
č. 1201/3/090/070/05/16 s názvem Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně –
Vybudování komplexního depozitního centra. Cílem realizace tohoto projektu bylo vybudování
komplexního pracoviště sloužícího k uložení, zpřístupnění a ochraně knihovního fondu. Akce byla
spolufinancována z IROP – Výzva č. 25 Knihovny, specifický cíl SC 3.1 Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.
Dne 18. 05. 2017 byl vydán právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) k projektu:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0003281 s názvem Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
– Vybudování komplexního depozitního centra v rámci IROP.
K investičnímu záměru byly vydány dvě změny s řešením rozdělení investičních a neinvestičních
nákladů a změnou celkových nákladů na akci (úspora).
Projekt měl dvě etapy zpracování: přípravnou a realizační. Přípravná etapa byla ukončena
a vypořádána v roce 2017, v září 2018 byla ukončena realizační etapa a KKFBZ obdržela
účelovou neinvestiční dotaci ve výši 3,714.785,06 Kč a investiční dotaci ve výši 1,462.329,03 Kč
z MMR ČR v rámci IROP. O obdrženou neinvestiční dotaci byl snížen příspěvek na provoz
usnesením RZK č. j. 769/R24/18 ze dne 1. 10. 2018.
Dohadný účet aktivní 388 obsahoval na konci roku 2017 dohad úhrady IROP za platby
uskutečněné v roce 2017 v 90% výši k projektu Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně –
Vybudování komplexního depozitního centra s rozdělením na investiční část ve výši 25.625,74 Kč
a neinvestiční část ve výši 24.238,76 Kč, celkem 49.864,50 Kč. V roce 2018 byl tento dohad
snížen u účtu 672 – dotace z projektu neinvestiční část a v investiční části u účtu 403.
V roce 2018 byl projekt dokončen. Celkové náklady projektu činily 5,883.419 Kč, z toho
investiční část 1,698.209,24 Kč a neinvestiční část 4,185.209,76 Kč.
Příspěvek z EU činil 4,987.535,64 Kč, tj. 85 % celkových způsobilých výdajů, 5% byl příspěvek
ze státního rozpočtu ve výši 293.384,45 Kč a Zlínský kraj s KKFBZ se na financování projektu
podílel částkou ve výši 586.768,91 Kč způsobilých výdajů a 15.730 Kč nezpůsobilých výdajů.
Zlínský kraj zabezpečil ty činnosti organizace, které vyplývají z knihovního zákona a z úkolů,
uložených zřizovatelem. KKFBZ provedla podle aktuálních potřeb úpravy rozpočtu tak, aby byly
finanční prostředky použity účelně a hospodárně.
V roce 2018 zajistil zřizovatel Zlínský kraj financování KKFBZ ve výši 65,74 %, dotace ze SR
činila 0,23 %, dotace EU a SR činila 9,87 %, statutární město Zlín přispělo částkou ve výši
17,92 % a z vlastních příjmů, zapojením fondů, darů a ostatních příjmů bylo pokryto 6,24 %
nákladů v hlavní činnosti.
Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 934,70 Kč.
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KKFBZ sídlí v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Počet pracovníků KKFBZ byl schváleným
provozním modelem a závaznými indikátory projektu Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého
areálu firmy Baťa stanoven na 60,75. Mírné navýšení na 60,98 v roce 2018 vzniklo náhradou
za souběh pracovníků při odchodu pracovnice do starobního důchodu a proplacením řádné
dovolené dvěma pracovnicím na mateřské dovolené.
Na základě rozhodnutí zřizovatele Zlínského kraje a Smlouvy o vedení a zpracování účetnictví
ze dne 1. 1. 2015 vede účetnictví KKFBZ od 1. 1. 2015 14|15 Baťův institut včetně mzdového
účetnictví a personalistiky, pokladny a bankovních účtů. Rozpočet zpracovává KKFBZ.
Provozní náklady spojené s provozováním 15. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, kde sídlí
KKFBZ, jsou hrazeny 14|15 Baťovým institutem na základě Smlouvy o spolupráci a zajištění
činností a služeb. Jedná se především o zajištění servisní činnosti pro kulturní organizace sídlící
ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, a to o zajištění a vytvoření podmínek pro základní činnost KKFBZ,
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, propagaci, zajištění jednotného marketingu, servisní
práce, údržbu a opravy, prodej publikací, správu vozového parku, provoz informačního centra,
zajištění nákupu materiálu, stravenek a další služby spojené s provozem budovy.
Doplňková činnost v oblasti knihařských služeb v KKFBZ byla od 1. 7. 2014 pozastavena
z důvodu eliminace rizik veřejné podpory po dobu udržitelnosti projektu Revitalizace objektů
14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa a také z důvodu nedostatečné kapacity knihařské dílny pro
opravy knihovního fondu v rámci hlavní činnosti.
Proto byla proúčtována v doplňkové činnosti v roce 2018 pouze reklamní činnost. Jedná se
o smlouvu o reklamě v souvislosti s festivalem Literární jaro Zlín 2018 v celkové výši 7.000 Kč
s náklady na reklamu ve výši 847 Kč.
Hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2018 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve
výši 6.153 Kč.
Přehled počtu zaměstnanců
Průměrný evidenční počet zaměstnanců:
fyzické osoby

61,44

přepočtený stav

61,11

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2018

62

z toho: odborní pracovníci

56

THP

2

dělníci

4

z toho pracovníci se ZPS

1

Procento nemocnosti za rok 2018

3,77 %

Průměrná mzda za rok 2018

25.480 Kč

Procento fluktuace za rok 2018

11,4 %
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Hospodaření KKFBZ byla věnována velká pozornost. Knihovna věnovala velké úsilí optimalizaci
využití veškerých prostředků, které měla v roce 2018 k dispozici. Pohledávky organizace byly
všechny hrazeny v termínu. Nedobytné pohledávky organizace nemá. Závazky z 985 faktur byly
uhrazeny v termínu splatnosti. Daňová povinnost za rok 2018 nevznikla. Organizace sleduje
a zohledňuje daňové úspory použitím rezervního fondu na rozvoj činnosti organizace.

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů
Viz Tabulka č. 1

Investice
Plán fondu investic na rok 2018 byl schválen na zasedání RZK dne 12. 3. 2018 usnesením
č. j. 0178/R07/18.
Změny investičního plánu byly realizovány v souladu se změnami v investičním záměru akce
reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1201/3/090/070/05/16 na akci Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra, schváleno RZK
usnesením č. j. 0442/R11/16 dne 6. 6. 2016 a vydáním právního aktu v roce 2017
(Rozhodnutí o poskytnutí dotace) k projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0003281 s názvem
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra.
Jedná se o dotaci z IROP v rámci vyhlášené výzvy IROP č. 25 Knihovny, specifický cíl 3.1
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.
V roce 2017 byla realizována I. etapa – přípravná část projektu, která byla uhrazena částečně
z výše uvedené dotace IROP. Jednalo se o náklady projektové dokumentace a studie
proveditelnosti zpracované částečně v roce 2016 a 2017.
V první polovině roku 2018 byla realizována II. etapa – realizační část projektu postupnou
dodávkou čističe knih a skeneru v březnu a regálů a vozíků v květnu.
První změna fondu investic 2018 byla schválena spolu s dodatkem č. 3 investičního záměru
RZK usnesením č. j. 0306/R11/18 ze dne 20. 4. 2018 včetně schválení převodu finančních
prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 70.000 Kč.
V souladu s 3. změnou investičního záměru pod evidenčním číslem IZ1201/3/090/070/05/16
– 03/04/2018 ze dne 20. 4. 2018 byla schválena změna rozdělení investičních
a neinvestičních nákladů dle ukončení administrace zakázek ve zjednodušeném řízení a zakázky
malého rozsahu a s tím souvisejících vedlejších nákladů na základě sjednaných smluv ke
službám a kupních smluv k dodávce skeneru, čističe knih a dodávce systémových depozitních
regálů včetně vybavení depozitu vozíky. Dále se jednalo o změnu nákladů na akci – snížení ze
7,416.000 Kč na 5,885.000 Kč. Celková úspora projektu byla 1,531.000 Kč.
Druhá změna fondu investic 2018 byla schválena spolu se změnou struktury nákladů a zdrojů
č. 4 Investičního záměru RZK dne 4. 6. 2018 usnesením č. j. 0447/R14/18 a řešila část výdaje
roku 2018 za dotační management ve výši 16.000 Kč, který se uskutečnil až po zařazení
majetku do užívání, přesunem z investičních nákladů do neinvestičních. K celkové změně
nákladů nedošlo.
Stávajícím odepisovaným majetkem je kamerová zvětšovací lupa, která byla zakoupena v roce
2015 s podporou MK ČR, a dvě technická zhodnocení knihovnického systému Implementace
online plateb a prohloubení funkcionality MojeID v systému Verbis/Portaro a Implementace
rozhraní pro kartové platební terminály v systému Verbis/Portaro, oba s podporou MK ČR
zakoupeny v roce 2016. Tento majetek byl svěřen k hospodaření KKFBZ. Vzhledem k tomu, že
výše uvedený majetek byl zakoupen s podporou MK ČR, je použito časové rozlišení investičního
transferu ve výši 43.668,80 Kč a část odpisu ve výši 21.135,20 Kč je kryta z příspěvku
zřizovatele. Odpisy jsou pouze z hlavní činnosti.
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Novým odepisovaným majetkem se stal v roce 2018 investiční majetek z investičního záměru
akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1201/3/090/070/05/16 na akci Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra. Jedná se o doplnění
systému posuvných regálů ve skladu C pro uložení knih a ve skladu E pro uložení periodik
v sídle KKFBZ na Vavrečkově ulici ve Zlíně. Nedílnou součástí skladového vybavení je sada
knihovních vozíků, vybavení reprografického pracoviště knižním skenerem pro zpřístupnění
fondu formou kopií a čistič knih. Investiční nákup v roce 2018 byl profinancován použitím
investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele ve výši 65.007,97 Kč, použitím investičního fondu
ve výši 69.000 Kč a použitím návratné finanční výpomoci od zřizovatele ve výši 1,461.337 Kč,
která byla zřizovateli v říjnu v plné výši vrácena.
Tento majetek byl svěřen k hospodaření KKFBZ. Vzhledem k tomu, že výše uvedený majetek byl
zakoupen s podporou EU a SR, je použito časové rozlišení investičního transferu ve výši
75.376,53 Kč a část odpisu ve výši 8.561,47 Kč je kryta z příspěvku zřizovatele. Odpisy jsou
pouze z hlavní činnosti.
Celkový stav fondu investic k 31. 12. 2018 činí 136.608,26 Kč.
Zdroje:

Zůstatek fondu investic

105.911,59 Kč

odpisy hlavní činnost

148.742,00 Kč

převod z rezervního fondu

70.000, 00 Kč

investiční dotace IROP

1,462.329,03 Kč

investiční příspěvek zřizovatele

Použití:

65.007,97 Kč

Celkem zdroje

1,746.079,00 Kč

investiční záměr na akci
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně –
Vybudování komplexního depozitního centra

1,596.337,00 Kč

Celkem použití

1,596.337,00 Kč

Časové rozlišení investičního transferu

119.045,33 Kč

Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2018

136.608,26 Kč
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Tabulka č. 1
Odvětví: Kultura
Název organizace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2018
Číslo
účtu
501
502
503
504
508
511
512
513
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
543
547
549
551
552-3
554
558
555-6
562
563
569

Název ukazatele
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpis pohledávky
Dary
Manka a škody
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku
Zůstatk. cena prodaného dlouhod. nehm. a hm. maj.
Prodané cenné papíry a podíly a pozemky
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Tvorba a zúčtování rezerv a opr. položek
Úroky
Kursové ztráty
Ostatní finanční náklady

Náklady (účtová třída 5) celkem

Rozpočet
2018
v tis. Kč
3 625
0
0
10
25
100
50
2 533
19 051
6 322
52
1 056

108
276
0

0
33 208

IČ: 70947422

Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem
UR
Skut.
%
Rozpočet
UR
Skut.
%
Rozpočet
UR
Skut.
%
k 31.12.
k 31.12.18
plnění
2018
k 31.12. k 31.12.18 plnění
2018
k 31.12.
k 31.12.18
plnění
v tis. Kč
v Kč
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
3 656 4 007 182,48
110
3 625
3 656 4 007 182,48
110
0,00
0
0
0,00
0
8 822,00
0
0
8 822,00
0
10
21 435,00
214
10
10
21 435,00
214
-8 598,89
0
0
-8 598,89
4 415,00
18
25
25
4 415,00
18
25
91 663,00
92
100
100
91 663,00
92
100
53
51 387,74
97
50
53
51 387,74
97
2 636 2 221 610,70
84
1
1
847,00
85
2 534
2 637 2 222 457,70
84
100
19 051 19 216 19 191 945,00
100
19 216 19 191 945,00
100
6 322
6 340 6 345 413,00
100
6 340 6 345 413,00
52
52 375,00
101
52
52
52 375,00
101
1 057 1 000 977,90
95
1 056
1 057 1 000 977,90
95
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
174 374,61
161
108
108
174 374,61
161
108
149
148 742,00
100
276
149
148 742,00
100
0
0
0,00
0
0
0,00
101
0
4 028 4 080 411,00
101
4 028 4 080 411,00
0
0
0,00
0
0
0,00
75,00
0
0
75,00
0
0
0,00
37 430 37 392 230,54

99,90

1

1

847,00

85

33 209

37 431 37 393 077,54

100

Číslo
účtu
601
602
604
611
612
613
614
621
622
623
624
641
642
643
663
648
649
651
652
662
669
663
644-7
656
659
672
672
672
672
672

Název ukazatele
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob polotovarů
Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu zvířat
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Tržby z prodeje dlouhod. nehmotného a hmot. maj.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Úroky
Ostatní finanční výnosy
Kurzové zisky
Výnosy z prodaného majetku
Zúčtování zákonných rezerv
Zúčtování zákonných opravných položek
Výnosy z nároků na prostř. z ÚSC
ČRIT
Výnosy z nároků na prostř. ze SR
Výnosy z nárků na prostř. Z IROP+SR
Výnosy z nároků na prostř. z měst

Výnosy (účtová třída 6) celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
591
595

Hlavní činnost
Doplňková činnost
Rozpočet
UR
Skut.
%
Rozpočet
UR
Skut.
%
2018
k 31.12.
k 31.12.18
plnění
2018
k 31.12. k 31.12.18 plnění
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
13 540,00
135
10
10
95
1 790
1 790 1 692 249,30
20
20
46 464,00
232

50
304

88
304

32 985,80
429 165,10

37
141

2

2

1 301,11

65

6 665

24 595 24 586 399,75
120
114 513,88
85
85 000,00
3 715 3 690 546,30
6 701 6 701 000,00

100
95
100
99
100

33 208

37 430 37 393 165,24

100

24 136
231

0

0

Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů

Výsledek hospodaření po zdanění

934,70

7

7

7 000,00

7

7

7 000,00

6

6

6 153,00

0,00
0,00
0

0

934,70

Celkem
Rozpočet
UR
Skut.
%
2018
k 31.12.
k 31.12.18
plnění
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
10
10
13 540,00
135
1 790
1 790 1 692 249,30
95
20
20
46 464,00
232
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
50
88
32 985,80
37
100
311
311
436 165,10
140
0
0
0,00
0
0
0,00
2
2
1 301,11
65
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
24 136 24 595 24 586 399,75
100
231
120
114 513,88
95
0
85
85 000,00
100
3 715 3 690 546,30
99
6 665
6 701 6 701 000,00
100
100

33 215
6

37 437 37 400 165,24
6

0,00
0,00
6

6

6 153,00

7 087,70
0,00
0,00

6

6

7 087,70

100
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Příloha 1
Pracoviště Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace
Knihovny s automatizovaným provozem:
Ústřední knihovna, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Obvodní knihovna Jižní Svahy, Okružní 4699, 760 05 Zlín 5
Obvodní knihovna Malenovice, Mlýnská 845, 763 02 Zlín 4
Obvodní knihovna Díly, Díly IV, č. 3691, 760 01 Zlín
Knihovna Podlesí, Podlesí IV, č. 5302, 760 05 Zlín 5
Neautomatizované knihovny – pobočky na území statutárního města Zlína:
Kostelec, Zlínská 133, 763 14 Zlín 12
Kudlov, Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín
Lhotka, Lhotka 68, 763 02 Zlín 4
Louky, Náves 68, 763 02 Zlín 4
Mokrá, Mokrá II, č. 622, 760 01 Zlín
Prštné, Za Školou 570, 760 01 Zlín
Příluky, Dolní dědina 26, 760 01 Zlín
Štípa, Nová cesta 668, 763 14 Zlín 12
Velíková, Dolní konec 53, 763 14 Zlín 12

Příloha 2
Nejpůjčovanější tituly v roce 2018
Beletrie pro dospělé
Pořadí

Název knihy / Autor

Počet půjčení

1.

Okamžiky štěstí / Patrik Hartl

115

2.

Hana / Alena Mornštajnová

113

3.

Manželé odvedle / Shari Lapena

110

4.

Osm / Radka Třeštíková

97

5.

Do vody / Paula Hawkins

96

6.

Ta přede mnou / J. P. Delaney

95

7.

Druhá / Táňa Keleová-Vasilková

94

8.

Jáchymovští démoni / Vlastimil Vondruška

93

9.

Dobronínské morytáty / Vlastimil Vondruška

92

10.

Ulička hanby / Vlastimil Vondruška

91

Naučná literatura pro dospělé
Pořadí

Název knihy / Autor

Počet půjčení

1.

Postel, hospoda, kostel / Markéta Zahradníková, Zbigniew Czendlik

63

2.

Příběhy obyčejného uzdravení / Jan Hnízdil, Klára Mandausová

43

Tajemství bohyní na Žítkové : součástí knihy je kompletní původní text
Josefa Hofera Bohyně na Žitkové z roku 1913/ Vlastimil Hela
40 dní pěšky do Jeruzaléma : o pouti bez cukrové vaty / Ladislav
Zibura

37

5.

Zlín / Zdeněk Pokluda

34

6.

Africká zima : v Jižním Súdánu s Lékaři bez hranic / Tomáš Šebek

32

3.–4.

7.
8.
9.
10.–11.

Arcivévodkyně Žofie : silná žena na Vídeňském dvoře / Anna
Ehrlichová, Christa Bauerová
Něžná náruč rodičů : moderní poznatky o významu správné
manipulace s novorozencem a malým dítětem / Eva Kiedroňová
Musela jsem zemřít : má cesta od nemoci k opravdovému uzdravení /
Anita Moorjani
Andělé na dosah / Lorna Byrneová
Breviář pozitivní anarchie / Vlastimil Vondruška

29
28
27
26

Příloha 3
Programy pro školy
Ústřední knihovna – oddělení pro děti
Pro mateřské školy se uskutečnilo 44 vzdělávacích programů: Barevný rok (Jaro, Léto, Podzim,
Zima), Dokážu to sám, Dopravní výchova, Hrajeme si s pohádkou, Hrátky se zvířátky, Pohádkové
vaření, Za strašidly do knihovny, Zlínská knihovnička.
Pro žáky základních škol a pro žáky škol se speciálním zaměřením proběhlo 210 kulturních
a vzdělávacích akcí:
− Bezpečný internet
− Bylum nebylum aneb Jak to bylo nebylo v pohádkách Daniely Fischerové
− Co se týká jazyka
− Čtení v bublinách
− Dobrodružství Marka Twaina
− František Bartoš
− Historie města Zlína
− Historie písma a knihtisku
− Holocaust a válka očima dětí
− Hříčky se slovíčky
− Jak správně citovat
− Karel Čapek
− Karel IV. – otec vlasti
− Kdo zkusí rébusy?
− Kniha a já
− Knihovna zdrojem informací
− Lewis Carroll – Alenka v kraji divů
− Literární hrdinové – mýtus a skutečnost I, II
− Miloš Kratochvíl – básník, prozaik i scenárista
− Můj oblíbený horor
− Po stezkách zlatokopů. Jack London
− Po stopách rytíře Miloše aneb zlínské pověsti
− Práce s informačními zdroji
− Se slušností nejdál dojdeš
− Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla
− Systematická výchova k práci s informacemi
− Škola hrou. Jan Amos Komenský
− Ten vánoční čas
− To bylo prima čtení (zakládáme čtenářský deník)
− Tomáš Baťa
− V dávných dobách… život Slovanů
− Veselé pohádky Miloše Macourka
− Záhady pro začínající detektivy
Pro dospělé handicapované uživatele bylo realizováno 11 vzdělávacích programů: Čtení
v bublinách, Kniha a já, Magický svět profesora Tolkiena, Můj oblíbený horor, Po stopách rytíře
Miloše, Se slušností nejdál dojdeš, Ten vánoční čas, Záhady pro začínající detektivy.

Ústřední knihovna – oddělení pro dospělé
Pro žáky základních škol se uskutečnilo 9 vzdělávacích programů s hudební tematikou:
− Světem hudebních nástrojů
− Staročeské Vánoce
− Valašské Vánoce v hudbě
Oddělení bibliografie a informačních služeb
Pro střední školy bylo realizováno 41 vzdělávacích programů:
− Čemu mohu věřit?
− Databáze pro každého
− Demokracie, to je nejen svoboda, ale i zodpovědnost
− Emil Zátopek
− Exkurze
− Informační etika a výuka citací
− K-kvíz
− Maturanti, čtěte!
− Nejlepší seminárka na světě
− Průmyslníci Valašska
− Rozečti se! K čemu může být rychlé čtení prospěšné
− Soused spisovatel
− Vznik Československa 1918
− Zákony (nejen) pro knihovny
Obvodní knihovna Jižní Svahy
Pro mateřské školy se uskutečnilo 43 kulturních a vzdělávacích akcí:
− Cestujeme na prázdniny
− Čas adventu – čas Vánoc
− Čtenáři roku 2018
− Doprava
− Dopravní prostředky – na cestách, vodě, ve vzduchu
− Dračky, povídačky
− Exkurze
− Jaké bude mé povolání
− Lidové tradice – Velikonoce
− Lidské tělo
− Masopustní veselí
− O rodině
− Podzim u zvířátek
− Poprvé v knihovně
− Ptáčci v zimě
− Za strašidly do knihovny
− Zimní sporty

Pro žáky základních škol se uskutečnilo 79 kulturních a vzdělávacích akcí:
− Čas adventu – čas Vánoc
− Čtenářská dílna
− Exkurze
− Historie Zlína
− Husí kůže při čtení
− Jak najdu, co hledám?
− Knihožrouti
− Lidové tradice – Velikonoce
− Rytířka řádu zlatého slova Ivona Březinová
− Starý Zlín
− Zábavné předprázdninové dopoledne
− Zlobilky a nezbedníci
− Zvířecí hrdinové v literatuře
Obvodní knihovna Malenovice
Pro mateřské školy se uskutečnilo 9 vzdělávacích programů: Setkání s knihovnou, Exkurze
Pro žáky základních škol se uskutečnilo 48 vzdělávacích programů:
− Dobrodružná literatura
− Exkurze
− Kniha pro mě
− Komiks a jeho svět
− Setkání s knihovnou
− Vánoce ve světě
− Zábavné čtení
Obvodní knihovna Díly
Pro mateřské školy se uskutečnilo 16 vzdělávacích programů:
− Logopedické hádanky
− Poprvé v knihovně
− Poznáváme svět
− S knihou jsem kamarád
− Z pohádky do pohádky
Pro žáky základních škol (školní družinu) se uskutečnilo 14 vzdělávacích programů:
− Je tu jaro
− Svět kolem nás
− Šikulové
Pobočka Prštné
Pro mateřské školy se uskutečnila beseda Vítáme jaro.

Příloha 4
Kulturní a vzdělávací pořady pro veřejnost
10. ledna

Zapomenutý barokní skladatel – kantor Josef Schreier. Hudební pořad k 300. výročí
narození nejvýznamnější osobnosti kantorské barokní hudby na Moravě. Přednášel
Mgr. Zdeněk Smiřický.

17. ledna

Z historie sportovního letectví na Zlínsku. Přednáška Ing. Jana Dúbravčíka o historii
sportovního letectví na Zlínsku v letech 1932–1972.

24. ledna

Leoš Janáček a brněnská hudební scéna. Přednáška Mgr. Marka Obdržálka, cyklus
Hudba první republiky.

30. ledna

Jak najdu, co hledám? Instruktáž o knihovně a jejích službách.

31. ledna

Klub milovníků knih. Knihy roku 2017. Čtenářský klub.

7. února

Couchsurfing kolem světa. Přednáška cestovatelky Katky Krejčové.

14. února

Athény. Přednáška Evžena Jecha.

21. února

Česká hudební škola: Novák, Foerster, Suk. Přednáška Mgr. Marka Obdržálka, cyklus
Hudba první republiky.

22. února

Velikonoce ve světě. Beseda v Klubu seniorů (Pobočka Mokrá).

1. března

Nejaký Jura Vičík. Beseda a čtení z knihy Jaroslava Kovandy, pro Klub seniorů
(Pobočka Příluky).

6. března

Mé kořeny. Vernisáž výstavy výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů
Zlínského kraje v rámci Festivalu Očima generací 2018.

7. března

Běhej s knihovnou. Lekce běhání pro mírně pokročilé s instruktorem kondičního běhu
Bobem Komínem, cyklus Aktivně s knihovnou.

14. března

Klub milovníků knih. Moje nejoblíbenější kniha. Čtenářský klub.

21. března

Osvobozené divadlo a česká hudební avantgarda. Přednáška Mgr. Marka Obdržálka,
cyklus Hudba první republiky.

28. března

Obrázky z lázní. Uvedení knihy PhDr. Blanky Petrákové (Muzeum jihovýchodní Moravy)
Obrázky z lázní s podtitulem Luhačovice před sto lety objektivem Brunera-Dvořáka.

březen

Knižní bazar aneb Dejte knihám druhou šanci (obvodní knihovny Jižní Svahy, Díly
a Malenovice, Pobočka Podlesí).

4. dubna

Na kole do hor a zapadlých koutů Gruzie. Přednáška Radomíra Čížka.

11. dubna

Třešňové týdny. Autorské čtení z nové knihy Jaroslava Kovandy.

11. dubna

Klub milovníků knih. Ohlédnutí za povinnou četbou. Čtenářský klub.

Literární jaro Zlín 2018 (23. dubna – 3. května):
23. dubna Ženy o ženách: Jakuba Katalpa, Petra Dvořáková. Autorská čtení a beseda, moderoval
Martin Stöhr, hudební doprovod Eliška Lajdová.
24. dubna LiStOVáNí: Kafe a cigárko. Scénické čtení z knihy Marie Doležalové. Účinkovali
Barbora Jánová a Gustav Hašek.
24. dubna Beseda se studenty: Petra Dvořáková. Beseda se studenty Gymnázia Zlín - Lesní
čtvrť, moderoval Martin Stöhr.

25. dubna Betty MacDonald: Vejce a já. Čtení v Parku Komenského s Blankou Kovandovou
a Romanou Julinovou. Hudební doprovod ZUŠ Zlín–Jižní Svahy, partnerem byl Živý Zlín.
27. dubna Nejlepší české básně 2017: Sylva Fischerová, Jitka N. Srbová. Představení almanachu
a autorská čtení. Moderoval Martin Stöhr, hudební doprovod kapela Marnatosnaha.
2. května Je na kostele stále pět?: Magda Jogheeová, Alžbeta Vlčková. Publicistka Magda
Jogheeová a ilustrátorka Alžbeta Vlčková představily novou knihu, moderoval Martin
Pášma.
2. května Jak přivést děti ke čtenářství? Panelová diskuze, diskutovali Petr Eliáš (Česká sekce
IBBY, nakladatelství Albatros) a Lucie Šavlíková (Zlatá Stuha, nakladatelství Pikola),
moderoval Martin Pášma.
3. května Nejlepší pro všechny: Petra Soukupová. Autorské čtení spisovatelky a scenáristky,
moderátor Miroslav Balaštík, hudební doprovod ZUŠ Zlín–Jižní Svahy.
16. května

Zahradní umění první republiky. Přednáška Ing. Romana Zámečníka, Ph.D. (Národní
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži), ve spolupráci s NPÚ, ÚOP
v Kroměříži, cyklus Architektura první republiky.

16. května

Klub milovníků knih. Knihy pro děti. Čtenářský klub.

16. května

Vernisáž výstavy Architektura ve službách První republiky. Pořádáno ve spolupráci
s NPÚ, ÚOP v Kroměříži.

17. května

Svátek matek. Beseda v Klubu seniorů (pobočka Mokrá).

18. května

Muzejní a galerijní noc v knihovně: Teta Kateřina, brouk Pytlík a spol. aneb
knihovníkova prvorepubliková šifra. Zábavný literární večer.

23. května

Hudba zlínského regionu mezi světovými válkami. Přednáška Mgr. Marka Obdržálka,
cyklus Hudba první republiky.

24. května

Sám s oceánem. Přednáška jachtařského instruktora Tomáše Kůdely o čtyřměsíční
plavbě Atlantickým oceánem.

29. května

Jak najdu, co hledám? Instruktáž o knihovně a jejích službách.

30. května

Architektura první republiky ve Zlínském kraji. Přednáška Ing. Ladislava Buchty
(Národní památkový ústav, ÚOP v Kroměříži), cyklus Architektura první republiky.

5. června

Vernisáž výstavy grafičky Martkéty Evjákové v rámci 24. ročníku festivalu Dny umění
nevidomých na Moravě, hudební doprovod Zdeněk Hradil, ve spolupráci se
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

13. června

Zlín v proměnách času, ve fotografiích Antonína Horáka a Alexe Berana. Přednáška
Mgr. Víta Jakubíčka (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně), cyklus Architektura
první republiky.

15. června

Koncert Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Koncert Petra Bazaly
(klávesy, akordeon) v rámci festivalu Dny nevidomých na Moravě.

27. června

Klub milovníků knih. Cesta kolem světa. Čtenářský klub.

3. července

Jak najdu, co hledám? Instruktáž o knihovně a jejích službách.

26. července

Cesta Ludvíka Vaculíka z Řehonůřky do Prahy a zpět. Vernisáž výstavy fotografií
a knižních ilustrací za přítomnosti autorů Jana Vaculíka a Milana Samka, Mužáků
a dalších hostů (ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Českým
centrem mezinárodního PEN klubu).

22. srpna

Jóga s knihovnou. Lekce jógy v denním životě pro začátečníky, cyklus Aktivně
s knihovnou.

0012. září

Klub milovníků knih. Letní výzva. Čtenářský klub.

19. září

Symboly české státnosti. Přednáška PhDr. Karla Müllera (Zemský archiv v Opavě) o vývoji
heraldických symbolů české státnosti, cyklus Rozumíme historii?! – Česká státnost.
Pořádáno ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.

26. září

Hudba divadla Husa na provázku. Beseda s Prof. Milošem Štědroněm. Cyklus Světem
hudby.

26. září

Běhej s knihovnou. Lekce běhání s kondičním trenérem Bobem Komínem, cyklus
Aktivně s knihovnou.

2. října

Vernisáž výstavy Paměť tváře/tváře paměti… nejen nuceně nasazených. Portrétní
fotografie obětí nuceného nasazení fotografky Jany Stachové. Ve spolupráci s o.p.s.
Živá paměť (Týden knihoven).

2. října

Paměť tváře/tváře paměti… nejen nuceně nasazených. Beseda s Darinou
Sedláčkovou a Pavlem Vovsem o projektech organizace Živá paměť (Týden knihoven).

3. října

Poezie jako prvek společenské proměny. Přednáška Glorjany Veber ze Slovinska (Den
Slovinsko-českého přátelství ve Zlíně).

3. října

Život jako květ. Poetický večer slovinské poezie Ajdy Balderman Plesník a Glorjany Veber,
interpretace v češtině Irena Velísková, hudební doprovod Lucie Fajkusová (harfa).

4. října

Čtení v parku: Karel Pekárek – Starozlínské pověsti. Veřejné čtení v Parku
Komenského s Radoslavem Šopíkem. Hudební doprovod Filip Vítů (kytara). Partnerem
byl Živý Zlín (Týden knihoven).

10. října

Zlín očima… kronikáře a pedagoga Bohumila Galáska. Uvedení Antonín Bajaja.

10. října

Klub milovníků knih. Detektivní romány a thrillery. Čtenářský klub.

17. října

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Přednáška Mgr. Milana Řepy, Ph.D.,
z Historického ústavu AV ČR, cyklus Rozumíme historii?! – Česká státnost. Pořádáno
ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.

24. října

Paul Gauguin: Jsem velký umělec, vím to!. Přednáška Mgr. Veroniky Sedláčkové, ve
spolupráci s Francouzsko-českým klubem ve Zlíně (Francouzský podzim).

30. října

Jak najdu, co hledám? Instruktáž o knihovně a jejích službách.

31. října

Petr Číhal: Gajdoši a gajdošské muziky ve Zlínském kraji. Přednáška Mgr. Petra
Číhala (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), cyklus Světem hudby.

31. října

Knihy našich prarodičů. Literatura pro děti prvorepublikové éry. Vernisáž výstavy ke
100. výročí vzniku Československé republiky. Hudební doprovod Martin Kot.

8. listopadu

Historická detektivka u nás a ve světě. Beseda (Pobočka Velíková).

21. listopadu Klub milovníků knih. Reklama vs. kvalita. Čtenářský klub.
22. listopadu Terasa Zlínské literární tržnice. Uvedení čtvrtého almanachu Zlínské literární tržnice
za účasti autorů, hudební doprovod Žamboši.
28. listopadu Na kole do horských vesnic Ázerbájdžánu. Beseda s cestovatelem Radomírem Čížkem.
29. listopadu Povídání o adventu. Beseda v Klubu seniorů (Pobočka Velíková).
30. listopadu Tvorba adventních věnců. Tvořivé odpoledne pro děti i dospělé (Pobočka Kudlov).
6. prosince

Vánoce mám rád. Beseda o knize Františka Nepila (Pobočka Příluky).

12. prosince

Vážná hudba ve 20. století. Přednáška Ing. Radima Bačuvčíka, PhD., (UTB ve Zlíně),
cyklus Světem hudby.

12. prosince

Klub milovníků knih. Vánoční příběhy. Čtenářský klub.

13. prosince

Živý plamen lásky. Evropské baroko v hudbě a poezii. Literárně hudební pásmo
v interpretaci Martina Pášmy a Tria Con Amore.

Výstavky
Ústřední knihovna
leden

Z výtvarné dílny ZUŠ Zlín – ZUŠ Zlín, Štefánikova

leden–únor

Ema Destinnová – dokumenty z fondu knihovny
Vznik České republiky – dokumenty z fondu knihovny

únor

Mozaikování – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy

březen

Očima generací: mé kořeny – nezisková organizace COR APERTUM

březen–duben

Jan Antonín Baťa – dokumenty z fondu knihovny
Eduard Štorch – dokumenty z fondu knihovny

duben–květen

V dialogu s Libuší Moníkovou – Památník národního písemnictví (Literární jaro
2018)

květen

Top 50 Best in Design ZDW – Univerzita Tomáše Bati Zlín, FMK

květen–červen

Ten moment, když… – výstava prací studentů Ústavu školní pedagogiky Fakulty
humanitních studií UTB ve Zlíně
Architektura Zlínského kraje ve službách první republiky – Národní památkový
ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži
Česká kinematografie – dokumenty z fondu knihovny
Noviny od Baťů aneb Sdělíme vám to jako první – dokumenty z fondu knihovny

červen

Dny umění nevidomých na Moravě – Markéta Evjáková (grafika), SONS ČR, z. s.

červen–srpen

Rychlým krokem školním rokem – ZŠ Komenského I., Zlín

červenec–srpen

Cesta Ludvíka Vaculíka z Řehonůřky do Prahy a zpět – KKFBZ ve spolupráci
s MJVM a Českým centrem PEN klubu

srpen

Bydliště Zlín 1918 – 2018 – dokumenty z fondu knihovny
Leoš Janáček a lázně Luhačovice – dokumenty z fondu knihovny
Zdeněk Burian – malíř ztraceného času – výstava reprodukcí ilustrací pořádaná
ve spolupráci s Josefem Ptáčkem a Památníkem národního písemnictví

září–říjen

Otokar Březina – dokumenty z fondu knihovny
Vznik Československa – dokumenty z fondu knihovny

říjen–listopad

Paměť tváře / Tváře paměti… – Jana Stachová (fotografie), Živá paměť, o. p. s.

listopad–prosinec

Knihy našich prarodičů. Literatura pro děti prvorepublikové éry – ve spolupráci
se 14|15 Baťovým institutem

prosinec

Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce – soutěžní práce dětské výtvarné soutěže

Obvodní knihovna Jižní Svahy
leden–únor

Máme rádi mák – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy

únor–březen

Oheň, voda, vítr – DDM ASTRA Zlín

březen

Leporela – MŠ Zlín, Budovatelská

březen–duben

Mezi skřítky – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy

duben

Na moři – MŠ Zlín, Družstevní
Hasiči – MŠ Zlín, Luční

květen–červen

Jaro – výtvarný kroužek ZŠ Zlín, Okružní
Konvičky – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy

červenec–srpen

Barevné linoryty – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy

září–říjen

O prázdninách jsme se v knihovně nenudili – fotografie a obrázky z akce
Ruka k ruce – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy

listopad–prosinec

Strašidla – ZŠ Veselá
30 let ZUŠ Jižní Svahy – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy

Obvodní knihovna Díly
leden–únor

Vánoce za oknem – MŠ Zlín, tř. T. Bati,

únor–duben

Obrázkový rok – MŠ Zlín, tř. T. Bati,

duben–květen

Jaro – ZŠ Komenského II, Zlín, školní družina

květen–říjen

Na louce – ZŠ Komenského II, Zlín, školní družina

říjen–prosinec

Barevný podzim – MŠ Zlín, tř. T. Bati

prosinec

Zimní čas – MŠ Zlín, Slínová

Obvodní knihovna Malenovice
leden

Můj dům, moje rodina – MŠ Zlín, tř. Svobody

leden–březen

Pejskové a hafani – ZUŠ Zlín-Malenovice

únor

Alfons Mucha – ZŠ Zlín, tř. Svobody

březen–duben

Malý princ – ZUŠ Zlín-Malenovice

březen–květen

Mladí umělci – ZŠ Zlín, tř. Svobody

duben–červen

Stopy ilustrátorů – ZUŠ Zlín-Malenovice

květen–červenec

Vzpomínka na Tomáše Baťu – ZŠ Zlín, tř. Svobody

říjen–listopad

Podzim v knihovně – MŠ Zlín, tř. Svobody
Vodní hrátky – ZUŠ Zlín-Malenovice
Zima kolem – ZUŠ Zlín-Malenovice

prosinec
Pobočka Kostelec
prosinec

Výstavka betlémů

Příloha 5
Publikační činnost a vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích
Texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
1.

ADÁMKOVÁ, Věra a Martin ĎURKÁČ. Studijní cesta SDRUK 2018 – Saské knihovny. Duha:
informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2018, 32(3), s. 51-53
[cit. 2019-01-15]. ISSN 1804-4255.
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/studijni-cesta-sdruk-2018-saske-knihovny.

2.

FILÍPKOVÁ, Eva. Robinson Zlín. In: MIKULECKÁ, Zdeňka, ed. XX. kolokvium českých,
moravských a slovenských bibliografů [online]. Hradec Králové: Studijní a vědecká
knihovna v Hradci Králové, 2018, s. 13-26 [cit. 2019-01-04]. ISBN 978-80-7052-130-4.
Dostupné z: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/XX-kolokviumslovenskych,-moravskych-a-ceskych-bib.aspx.

3.

FILÍPKOVÁ, Eva a Pavla ČÁSTKOVÁ. Kniha základ života, řekli si aneb Čtenářské spolky
ve Zlíně a okolí. In Morava v době převratů a změn 1848–1918: sborník příspěvků
z mezinárodní odborné konference: Kroměříž, 6. a 7. června 2018. Kroměříž: Knihovna
Kroměřížska ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně – Státním okresním
archivem Kroměříž, Muzeem Kroměřížska a Městem Kroměříž, 2018, s. 136-151.
ISBN 978-80-86759-10-4.

4.

FRIEDLOVÁ, Zdeňka: Noví nositelé Medaile Z. V. Tobolky v roce 2018. Čtenář: měsíčník
pro knihovny, 2018, 70(11), s. 392-394. ISSN 0011-2321.

5.

FRIEDLOVÁ, Zdeňka, Jan KAŇKA a Jana TOMANCOVÁ. Spolupráce knihoven ve Zlínském
kraji. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2018, 32(2), s. 12-15
[cit. 2019-01-08]. ISSN 1804-4255.
Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/spoluprace-knihoven-ve-zlinskem-kraji.

6.

KAŇKA, Jan. Ohlédnutí za Bibliowebem 2018. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2018,
70(9), s. 320-321. ISSN 0011-2321.

7.

MARUŠÁKOVÁ, Dagmar. Týden knihoven 2018 ve Zlíně. Bulletin SKIP [online]. 2018,
27(3) [cit. 2019-01-03]. ISSN 1213-5828.
Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/414.

8.

ŠTANCLOVÁ, Iveta. Informační vzdělávání na prvním stupni základních škol. Impulsy:
Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2018, 4(2) [cit. 2018-06-27].
ISSN 2336-727X.
Dostupné z: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/informacni-vzdelavani-prvni-stupen.

9.

TOMANCOVÁ, Jana. Diskuze Knihovna – věc veřejná ve Zlínském kraji. Bulletin SKIP
[online]. 2018, 27(3) [cit. 2019-01-08]. ISSN 1213-5828.
Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/430.

10.

TOMANCOVÁ, Jana. Povolání nebo poslání knihovnice/knihovník?. Zvuk: časopis pro
kulturu a společenské dění : Zlín - Vsetín - Uherské Hradiště - Kroměříž. 2018, 2018(2),
s. 10. ISSN 1214-0139.

11.

TOMANCOVÁ, Jana a kolektiv knihovnic a knihovníků/jal. Fenomén českých knihoven
v osmičkovém roce – Zlínský kraj. Místní kultura: magazín pro kulturní život v místech
a regionech [online]. Praha: NIPOS, 2018, 19. 07. 2018 [cit. 2019-01-08].
ISSN 1803-2818.
Dostupné z: http://www.mistnikultura.cz/fenomen-ceskych-knihoven-v-osmickovem-rocezlinsky-kraj.

Vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích
1.

ADÁMKOVÁ, Věra, Bc.: Aktuality ze světa knihoven, 13. setkání starostů obcí a knihovníků
okresu Zlín, 11. 4. 2018, Zlín.

2.

ĎURKÁČ, Martin, Mgr.: Wikipedie a knihovny paměťových institucí, Wikidata a Wikizdroje,
XVII. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 6. 12. 2018, Zlín.

3.

ĎURKÁČ, Martin, Mgr.: Wikipedie – příležitost i koníček, 13. setkání starostů obcí
a knihovníků okresu Zlín, 13. 4. 2018, Zlín.

4.

ČÁSTKOVÁ, Pavla, Bc., FILÍPKOVÁ Eva, Mgr.: Kniha základ života, řekli si aneb Čtenářské
spolky ve Zlíně a okolí. Morava v čase převratů a změn 1848–1918., 6. 6. 2018,
Kroměříž.

5.

FILÍPKOVÁ, Eva, Mgr.: Veligrad – hlavní město Velké Moravy, XI. Kolokvium slovenských,
moravských a českých bibliografů, 7.–9. 10. 2018, Nitra.

6.

FRIEDLOVÁ, Zdeňka, PhDr.: spolugarance programového bloku Celoživotní vzdělávání
knihovníků, konference Knihovny současnosti, 11. – 13. 9. 2018, Olomouc.

7.

KAŇKA, Jan, Ing.: spolugarance programového bloku Infobox, konference Knihovny
současnosti, 11. – 13. 9. 2018, Olomouc.

8.

KAŇKA, Jan, Ing.: Novinky z oboru, XVII. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského
kraje, 6. 12. 2018, Zlín.

9.

SOBOTÍKOVÁ, Kateřina, Dis.: Knihovny střediska Jižní Svahy, 13. setkání starostů obcí
a knihovníků okresu Zlín, 11. 4. 2018, Zlín.

10.

TOMANCOVÁ, Jana, Ing.: Inspirace a náměty z celostátní soutěže Knihovna roku 2018,
Seminář pro knihovníky okresu Zlín, 28. 11. 2018, Zlín.

11.

TOMANCOVÁ, Jana, Ing.: Knihovna roku 2018, Konference pro starosty, zástupce obcí
a knihovníky regionu Uherské Hradiště, 20. 11. 2018, Ostrožská Nová Ves.

12.

TOMANCOVÁ, Jana, Ing.: Ochrana osobních údajů v prostředí knihovny, 13. setkání
starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 11. 4. 2018, Zlín.

Příloha 6
Akce pro školy a veřejnost 2018 (1. část)

Markéta Pilátová (4. ledna)

Výstava Z výtvarné dílny ZUŠ Zlín,
Štefánikova (leden)

Večer s Andersenem, Pobočka
Podlesí (23. března)

Čtenář roku 2018 – oceněná
mateřská škola (21. března)

Blanka Petráková: Obrázky z lázní
(28. března)

Jaroslav Kovanda: Třešňové týdny
(11. dubna)

Literární jaro Zlín 2018: Jakuba
Literární jaro Zlín 2018: Listování,
Katalpa, Petra Dvořáková (23. dubna) Kafe a cigárko (24. dubna)

Literární jaro Zlín 2018: Čtení
v parku (25. dubna)

Literární jaro Zlín 2018: Nejlepší
Literární jaro Zlín 2018: Jak přivést
české básně 2017, Sylva Fischerová děti ke čtenářství, Lucie Šavlíková,
(27. dubna)
Martin Pášma (2. května)

Literární jaro Zlín 2018: Nejlepší
pro všechny, Petra Soukupová,
Miroslav Balaštík (3. května)

Akce pro školy a veřejnost 2018 (2. část)

Výstava Architektura ve službách
první republiky, Národní památkový
ústav, vernisáž (16. května)

Architektura první republiky:
Zahradní umění první republiky,
Roman Zámečník (16. května)

Muzejní a galerijní noc 2017:
Knihovníkova šifra (16. května)

Vyhlášení vítězů krajského kola
literární soutěže Já jsem tvůj člověk
(5. června)

Vernisáž výstavy Markéty Evjákové,
Dny umění nevidomých na Moravě,
SONS (5. června)

Cesta Ludvíka Vaculíka z Řehonůřky
do Prahy a zpět, vernisáž výstavy
(26. července)

O prázdninách se v knihovně
nenudíme, Obvodní knihovna Jižní
Svahy (červenec)

Na prázdniny tatrovkou, výtvarné
dílny, Ústřední knihovna (srpen)

Aktivně s knihovnou: Jóga
s knihovnou (22. srpna)

Klub milovníků knih (12. září)

Aktivně s knihovnou: Běhej
s knihovnou (26. září)

Prof. Miloš Štědroň: Hudba Divadla
Husa na provázku (26. září)

Akce pro školy a veřejnost 2018 (3. část)

Život jako květ, večer slovinské
poezie (3. října)

Týden knihoven: Ester Stará
(4. října)

Týden knihoven: Čtení v parku,
Starozlínské pověsti (4. října)

Zlín očima … pedagoga a kronikáře
Bohumila Galáska (10. října)

Rozumíme historii?! Byli jsme před
Rakouskem… (17. října)

Vernisáž výstavy Knihy našich
prarodičů (31. října)

Kniha do vlaku, knihobudka
Zlín-střed (1. listopadu)

Strašidelná knihovna – Obvodní
knihovna Jižní Svahy (6. listopadu)

Terasa Zlínské literární tržnice
(22. listopadu)

Radek Čížek: Na kole do
Ázerbajdžánu (28. listopadu)

Den pro dětskou knihu: Divadlo Kufr Živý plamen lásky, Martin Pášma,
– Velký Fuk (1. prosince)
Trio Con Amore (13. prosince)

Příloha 7
Ediční činnost a odborné akce v roce 2018 (obrazová příloha)

Obálka časopisu ZVUK Zlínského
kraje, jaro/léto 2018

Obálka časopisu ZVUK Zlínského
kraje, podzim/zima 2018

Publikace Knihovny Zlínského kraje
v letech 2003–2017

Já jsem tvůj člověk. Sborník
vítězných prací literární soutěže
dětských autorů Zlínského kraje
2017/2018

Knihovnické a informační služby,
Informační brožura

Škola a knihovna. Nabídka
vzdělávacích programů pro školy
2018/2019

Seminář pro starosty (11. dubna)

Knihovna – věc veřejná
(13. června)

Seminář profesionálních knihoven
Zlínského kraje (13. června)

Ocenění knihoven a knihovníků
Zlínského kraje (25. září)

Seminář pro knihovníky okresu Zlín
(28. listopadu)

Seminář knihoven paměťových
institucí Zlínského kraje
(6. prosince)

Příloha 8
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
Počet podaných žádostí o informace:

0
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