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ÚVOD
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je největší knihovnou ve Zlínském kraji, který je
jejím zřizovatelem. V rámci regionálních funkcí poskytuje odborné služby knihovnám v kraji
a úzce přitom spolupracuje zejména s knihovnami v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně. Plní
zároveň roli městské knihovny pro statutární město Zlín, které její provoz spolufinancuje.
Knihovna poskytuje své služby na 14 místech na území města. Pravidelně vydává ročenku
o činnosti knihoven v kraji a časopis ZVUK.
Ve srovnání s předchozím rokem jsme v roce 2019 zaznamenali meziroční nárůst všech
klíčových ukazatelů činnosti: počtu registrovaných uživatelů, výpůjček i návštěvníků. Zvýšil se
také počet pořádaných akcí i jejich návštěvnost. Spokojenost se službami knihovny dokládá
také dotazníkové šetření, které jsme uspořádali: přes 90 % mladých respondentů hodnotilo
naše služby jako výborné a bezmála 100 % dospělých jako velmi dobré či dobré.
Sledujeme rostoucí zájem o elektronické služby, znatelně vzrůstá počet výpůjček elektronických
knih, nicméně roste také zájem o kulturní a vzdělávací akce – během roku jsme jich uspořádali
více než 800 a zúčastnilo se jich bezmála 40 tisíc návštěvníků (o třetinu více než v roce 2018).
Je zřejmé, že knihovny nejsou jen půjčovnami knih, ale i místem setkávání, vzdělávání,
odpočinku a komunitních aktivit. Tradičně se věnujeme podpoře čtenářství, jsme součástí
celostátních akcí typu Březen měsíc čtenářů, Večer s Andersenem, Týden knihoven či Den pro
dětskou knihu. V pravidelných přednáškových cyklech spolupracujeme s odborníky
z partnerských institucí. V roce 2019 byl cyklus Rozumíme historii?! věnován 120. výročí
železnice Otrokovice – Zlín – Vizovice, „památkářský“ cyklus měl téma 30 let památkové péče
ve Zlínském kraji aneb památkové obnovy po roce 1989, hudební cyklus nesl název V hudbě
život Čechů a v cyklu Aktivně s knihovnou přibylo ke běhu a józe i aikido.
Ke komunitním aktivitám, jako je pravidelný Klub milovníků knih či setkávání rodičů s dětmi na
Jižních Svazích, přibyl nově i dětský čtenářský klub Knihožrouti. Právě děti jsou jednou z našich
klíčových cílových skupin a většina akcí je určena jim – literární a výtvarné soutěže, dílny,
divadlo, výstavy či kampaň Do knihovny od malička. Stále častěji se akce konají nejen
v Ústřední knihovně a obvodních knihovnách, ale i v pobočkách v místních částech Zlína.
Desáté výročí oslavila naše největší akce, kterou je festival Literární jaro Zlín. Jubilejní ročník se
rozrostl do rozměru dvanácti pořadů a představili jsme takové osobnosti české literatury jako je
Rudiš, Denemarková, Hakl, Hanišová, Šindelka, Kaprálová a další. V závěru roku jsme měli tu
čest přivítat v knihovně také amerického spisovatele Roberta Fulghuma.
Hnacím motorem rozvoje knihovny jsou inovace a nové služby. K oblíbeným čtenářským
kufříkům a témataškám se v roce 2019 přidaly speciální pomůcky, didaktické hry a interaktivní
hračky pro děti se specifickými potřebami. Soustavná akvizice deskových a společenských her
dala vzniknout pořadu Deskohraní. Seniorům a zdravotně znevýhodněným nově nabízíme výběr
a rozvoz knih v rámci služby Kniha do domu. Tito uživatelé mohou využít také další stolní
kamerovou lupu a ozvučený internetový portál FriendlyVox. Zájemcům o individuální poradenství
při výběru četby jsme nabídli pravidelnou službu Čterád. V Ústřední knihovně byla rozšířena
možnost bezhotovostních plateb na všechny centrální pulty.
K rozvoji služeb jsou nezbytné také prostorové inovace. V roce 2019 se podařilo rekonstruovat
pobočku Velíková, došlo zde k výměně oken, dveří, podlahy a osvětlení. Co se naopak zatím
nezdařilo, je oprava a rekonstrukce knihoven na Jižních Svazích a v Malenovicích.
Méně viditelné zvenku jsou odborné činnosti. V loňském roce byla např. úspěšně završena
revize knihovního fondu ročním obdobím tzv. superrevize, které je ponecháno pro dodatečné
dohledání dokumentů. Z významných odborných akcí proběhla populární konference
Elektronické služby knihoven, která se koná jednou za dva roky a v roce 2019 měla
171 účastníků. Uspořádali jsme také celostátní workshop pro knihovní metodiky. V létě jsme
přešli na vyšší verzi knihovního systému a upgradovali jsme také rozhraní digitální knihovny
Kramerius. Knihovna se stala členem sdružení CzechELib, díky čemuž budeme schopni
předplácet některé elektronické informační zdroje s výhodami národního konsorciálního nákupu.
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Jsme také aktivními členy Sdružení knihoven ČR, Spolku knihovníků a informačních pracovníků
ČR, přispíváme do Souborného katalogu ČR a podílíme se na budování centrálního portálu
Knihovny.cz.
Milníkem v historii knihovny byla bezesporu změna ve vedení knihovny. V říjnu 2019 se
plánovaně vzdala své funkce dosavadní dlouholetá ředitelka PhDr. Zdeňka Friedlová. V knihovně
pracovala od roku 1995, z toho 21 let v pozici ředitelky. Svou odbornou erudicí, zkušeností
a širokým rozhledem si získala respekt a úctu nejen mezi pracovníky zlínské knihovny, ale
v celé české knihovnické komunitě (je mj. laureátkou medaile Z. V. Tobolky). Pod jejím vedením
se knihovna transformovala z okresní na krajskou, rozvinula nové digitální služby a získala
důstojné a moderní sídlo Ústřední knihovny. Na její práci se dobře navazuje.
Závěrem chceme poděkovat zřizovateli knihovny – Zlínskému kraji – za setrvalou podporu
a vstřícnost, jakou naší instituci projevuje, dík patří také statutárnímu městu Zlín, bez jehož
příspěvku by nebylo možné provozovat knihovní služby v takové šíři a nabídce. Věříme, že náš
tým více než 60 pracovníků pomáhá zvyšovat kvalitu života občanům kraje a města.

25. února 2020

Ing. Jan Kaňka
ředitel 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).
Přehled základních ukazatelů
Registrovaní čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky

2019

2017
14 496
287 756
1 050 267

2018
14 019
264 948
972 954

14 253
281 928
1 023 902

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

2017
232 964
15 892
12 894
26 006

2018
211 780
17 194
13 437
22 537

2019
225 571
18 599
20 444
17 314

Celkem

287 756

264 948

281 928

*) vzhledem k umístění výstav (vstupní prostory knihoven, neevidovaný vstup návštěvníků)
může být návštěvnost zjištěna pouze orientačně
Omezení provozu KKFBZ v roce 2019
Knihovna byla uzavřena z důvodu přechodu na vyšší verzi automatizovaného knihovního
systému od 1. do 4. 7.
Provozní doba knihovny byla upravena v době letních prázdnin, v Ústřední knihovně byl provoz
zkrácen do 18 hodin, sobotní provoz probíhal pouze ve 2. podlaží (čítárna, internet, kopírování,
tisk, vracení knih, vyzvedávání rezervací a objednávek, informační služby). Upravena byla
provozní doba také v obvodních knihovnách, pobočky byly uzavřeny v srpnu.
Provoz v oddělení pro dospělé v Obvodní knihovně Jižní Svahy probíhal z důvodu havarijního
stavu střechy celý rok cca na polovině dosavadní plochy. Zachována byla nabídka beletrie,
převážná část naučné literatury byla přesunuta do příručního skladu, kde je dostupná pouze na
vyžádání u knihovníka.
KKFBZ byla uzavřena v sanitární dny 27. 3., 19. 6., 25. 9. a 18. 12. a v období vánočních svátků
23. 12. a 31. 12. 2019.
Klasické informační služby
Od 1. 3. do 30. 4. probíhalo ve všech knihovnách KKFBZ včetně poboček dotazníkové šetření
Váš názor nás zajímá. Cílem průzkumu bylo zjistit, do jaké míry jsou, či nejsou uživatelé
spokojeni se službami, které knihovna poskytuje, jak hodnotí akce pro veřejnost a které služby
by rádi v knihovně uvítali. Respondenti hodnotili celkovou úroveň služeb poskytovaných
knihovnou a mohli též vyjádřit svá doporučení a náměty.
Dotazník vyplnilo 421 dospělých respondentů a 241 respondentů do 15 let.
91 % respondentů do 15 let hodnotilo služby knihovny jako výborné. Dospělí respondenti
hodnotili služby v 72 % jako velmi dobré a v 24 % jako dobré. Knihovna tak splnila jeden ze
standardů knihovnických a informačních služeb.
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Spokojenost uživatelů se zjišťuje pravidelně každých 5 let pomocí standardizovaného dotazníku
(ankety). Hodnocení se provádí pro dvě kategorie uživatelů: nad 15 let a do 15 let.
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, didaktických her, tematických kufříků, tématašek apod.,
− prezenční poslech všech zvukových dokumentů, včetně gramofonových desek,
− prezenční půjčování sluchátek a čtecích brýlí,
− možnost využití digitálního piana,
− 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 stolní kamerové lupy a využití
portálu Friendly Vox, který umožňuje zrakově znevýhodněným práci v online prostředí,
− 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 knihovně, jejích službách a fondech Jak najdu, co
hledám? (každé poslední úterý v měsíci),
− poradenství k četbě ČTERÁD (každý druhý čtvrtek v měsíci),
− přístup do elektronických databází Anopress, ASPI, ČSN online, EBSCOhost, Naxos Music
Library, Press Reader, do digitální knihovny Kramerius a mediatéky.
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 kulturní a vzdělávací programy pro školy
a jiné organizace, veřejnost, výstavy a burzy knih, dále volnočasové aktivity pro děti v době
prázdnin, vánoční a velikonoční výtvarné dílny, čtení apod.
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.
Provozní doba Ústřední knihovny je 50 hodin za týden.
Informační a elektronické služby
V roce 2019 vzrostl zájem o půjčování e-knih, počet výpůjček e-knih se zvýšil o 891 na
celkových 3 804 výpůjček. Poskytovatel služby v tomto roce výrazně zvýšil počet titulů, které
mohou uživatelé využívat.
Vzrostl zájem o službu Odlož to!, která funguje čtvrtým rokem a nabízí uživatelům objednání knih
z volného výběru. Oproti předchozímu období knihovna vyřídila téměř o 1 400 požadavků více.
Služby knihovny včetně návazných online služeb, její aktivity směrem k uživatelům jsou
prezentovány a průběžně aktualizovány na webových stránkách KKFBZ www.kfbz.cz. Webové
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stránky knihovny informují o KKFBZ, její činnosti, novinkách, knihovním fondu (online katalog),
nových přírůstcích fondu, aktivitách pro veřejnost, vzdělávací činnosti atd.
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 11 tazatelů. Zájemci o informace mohou psát dotazy
a podněty také na e-mailovou adresu info@kfbz.cz.
Každý měsíc jsou na webu publikovány seznamy novinek beletrie i naučné literatury, zvukových
dokumentů (audio CD a MP3 CD) a novinky zvukové knihovny pro zdravotně znevýhodněné.
Pravidelně je doplňován fond zvukových nosičů, který se rozrostl na 10 500 titulů, je opatřen
čipy technologie RFID, aby si uživatelé mohli zvukové dokumenty vybírat přímo ve volném
výběru. Vzrostl tak počet evidovaných výpůjček o 1 120 na celkových 39 267.
Mediatéka byla zpřístupněna prostřednictvím online katalogu na uživatelských počítačích ve
všech provozech pro veřejnost včetně obvodních knihoven. Dosud byl poslech možný pouze na
vybraných zařízeních v hudebním úseku v Ústřední knihovně. Do mediatéky se ukládají CD
okamžitě po jejich nákupu do knihovního fondu, postupně jsou doplňována i ta starší.
V současné době nabízí k poslechu v knihovně více než 1 500 CD z knihovního fondu.
V oddělení pro děti bylo zahájeno půjčování interaktivních knih Kouzelné čtení Albi.
Knihovna získala v rámci dotačního programu MK ČR Knihovna 21. století prostředky na nákup
speciálních pomůcek, didaktických her a interaktivních hraček pro děti se specifickými
potřebami. Tyto pomůcky jsou využívány 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 prosinci byl zpracován a podán projekt, opět v rámci dotačního programu MK ČR Knihovna
21. století, na nákup tematických vzdělávacích souborů, prostřednictvím kterých chceme
nabídnout uživatelům alternativu k interaktivnímu vzdělávání zejména dětí předškolního
a mladšího školního věku. Soubory budou určeny nejen k absenčnímu půjčování uživatelům, ale
i k realizaci vzdělávacích programů pro děti předškolního a mladšího školního věku, které patří
v knihovně k nejvyužívanějším a tvoří podstatnou část v nabídce programů pro školy, včetně
škol speciálních. Knihovna pravidelně spolupracuje s 20 mateřskými a 25 základními školami ve
Zlíně i okolních obcích.
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 knihovny byl aktualizován Soupis
zvukových knih pro zrakově a jinak zdravotně znevýhodněné. Vzrostl počet evidovaných
výpůjček zvukové knihovny o 491 na celkových 2 661. V prosinci byl opět zpracován a odeslán
projekt na nákup zvukových knih pro rok 2020 z dotačního programu MK ČR Knihovna
21. století.
Pro zrakově postižené uživatele byl na počítačích v Ústřední knihovně nainstalován FriendlyVox
– ozvučený internetový portál zpřístupňující informační a komunikační služby bez nutnosti užití
zraku. Darem knihovna získala další stolní kamerovou lupu. Nyní jsou uživatelům s poruchami
zraku čtecí lupy k dispozici ve 3. i 4. podlaží Ústřední knihovny.
V Ústřední knihovně byla rozšířena možnost bezhotovostních plateb, platební terminály jsou
uživatelům k dispozici u všech centrálních pultů ve 2., 3. a 4. podlaží.
Rozšířila se možnost prezenčního půjčení dioptrických brýlí a sluchátek i v obvodních
knihovnách a automatizované pobočce Podlesí.
Oddělení pro děti v Ústřední knihovně bylo vybaveno novými sedacími vaky pro dětské
návštěvníky knihovny.
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Od ledna probíhá ČTERÁD – čtenářův rádce: poradenství pro toho, kdo neví, co číst, chce
doporučit knihy, chce si o knížkách popovídat, potřebuje poradit. Každý druhý čtvrtek v měsíci
se pracovníci knihovny čtenářům individuálně věnují v oddělení beletrie pro dospělé ve
3. podlaží Ústřední knihovny.
Začátkem října byla v rámci Týdne knihoven spuštěna nová služba Kniha do domu. Nabízí
osamoceným imobilním čtenářům, popř. čtenářům starším 75 let věku s omezenou schopností
pohybu výběr a rozvoz knih domů. Během prvních tří měsíců se ke službě přihlásilo 8 uživatelů,
kterým bylo rozvezeno 141 knih, vyřízeno 20 rezervací a 19 objednávek.
Stále trvá zájem veřejnosti, škol i knihovníků z jiných knihoven v ČR o exkurze v knihovně.
V roce 2019 se uskutečnilo celkem 73 exkurzí s 1 183 účastníky.
V nové grafické úpravě vznikla brožura Škola a knihovna: nabídka vzdělávacích programů pro
školy 2019/2020. Tuto nabídku pro školy knihovna prezentovala na Kolokviu pro pedagogy
(28. 8., společná akce spolupracujících institucí v rámci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, a to KKFBZ,
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně).
15. 2. se knihovna prezentovala na 3. ročníku Miniveletrhu vzdělávacích pomůcek
a volnočasových aktivit, který se konal v sále Alternativy - Kulturního institutu ve Zlíně.
Představila své služby a aktivity pro školy, rodiče s dětmi, volnočasové i vzdělávací akce pro
děti i veřejnost, fond knihovny, logopedické a předčtenářské kufříky.
Během roku 2019 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.
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

Přístupy

Stažené záznamy

2018

2019

2018

2019

32

486

163

1 804

520

1 028

481

788

ČSN online

24

43

nesledujeme

nesledujeme

EBSCOhost

381

400

355

603

Naxos Music Library

170

126

1 013

231

Press Reader

315

1 079

1 115

4 787

1 442

3 162

3 127

8 213

Anopress
ASPI

Celkem
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Knihovnické a informační služby – srovnání let 2018 a 2019
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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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

2019
14 238
2 637
281 928
1 023 902
254 021
568 355
10 986
65 627
82 985
39 267
2 661
3 804
167
1 557
0
22 512
7 200
17 314
16 146
430
163
183
392
273 296
734 131
3 450
3 143
307
16 909
13 888
3 021
18 056
16 982
0
1 074
11
7
324
112
84

2. KNIHOVNÍ FOND
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2019 (knihovní jednotky)
krajská knihovna vč. výměnného fondu
Knihovní fond celkem

497 798

547 935

z toho: knihy

450 065

499 231

181 076

205 940

172 412

180 343

beletrie pro děti

57 175

69 878

naučná literatura pro děti

20 761

24 429

svázaná periodika

18 641

18 641

ostatní dokumenty

47 733

48 704

5 124

5 124

6 227

6 227

grafiky

776

833

normy

9 160

9 160

gramofonové desky

4 015

4 015

10 476

11 380

magnetofonové kazety

1 191

1 191

zvukové knihy pro nevidomé (MK)

5 810

5 810

zvukové knihy pro nevidomé (CD)

3 438

3 438

videokazety

176

176

DVD

201

201

1 086

1 096

53

53

z toho: beletrie pro dospělé
naučná literatura pro dospělé

z toho: hudebniny
kartografické dokumenty

CD

CD/DVD-ROM
e-knihy
Akvizice

Knihovní fond (včetně výměnného fondu) byl nakoupen z příspěvku zřizovatele, vlastních
prostředků KKFBZ a ostatních zdrojů (2 291 252 Kč) a z příspěvku statutárního města Zlína
(900 000 Kč) v celkové částce 3 191 252 Kč (z toho 2 758 598 Kč za knihy).
Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji KKFBZ obdržela 799 svazků,
z toho 577 knih a 222 svazků speciálních dokumentů.
Z projektu MK ČR Česká knihovna obdržela KKFBZ zdarma 45 svazků knih českých autorů.
Z projektu Cizojazyčná literatura obdržela KKFBZ zdarma 154 svazků knih.
Roční přírůstek knižního fondu činil 18 015 svazků, z toho 15 619 svazků pro krajskou
knihovnu (v tom 1 407 svazků pro pobočky) a 2 396 svazků pro výměnný fond. Přírůstek
svázaných periodik činil 1 965 svazků.
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Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů byl 621 knihovních jednotek, z toho 408 CD
a 213 zvukových knih pro nevidomé.
Přírůstek CD/DVD-ROM byl 41 titulů.
Do knihovny docházelo celkem 4 875 titulů periodik (z toho 4 625 titulů jako povinný výtisk).
Průměrná cena knihy byla 314 Kč, po slevách 215 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, Grada, Euromedia, Kanzelsberger, Kosmas)
a slevy poskytované na knižních veletrzích (Svět knihy Praha, Podzimní knižní veletrh Havlíčkův
Brod).
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 14 571 knihovních jednotek zničených, opotřebených, zastaralých nebo
ztracených duplicitních dokumentů.
Prodej vyřazených knih se uskutečnil v Ústřední knihovně 21. května a 17. října.
Přírůstek a úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2019 (knihovní jednotky)
krajská knihovna

vč. výměnného fondu

15 619

2 396

12 250

2 268

svázaná periodika

1 965

0

ostatní dokumenty

1 404

128

14 526

45

4 875

0

4 625

0

Přírůstek knihovního fondu celkem
z toho: knihy

Úbytek celkem
Počet titulů docházejících periodik
z toho: povinný výtisk
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 očipovány kompletně, 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.
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Ochrana knihovního fondu:
Balení

20 968 svazků

Opravy, převazby, sešívání apod.

4 008 svazků

Knižní vazba vybraných periodik

119 svazků

Revize knihovního fondu
Revize knihovního fondu se řídí knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. 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.
Revize knihovního fondu probíhala v letech 2017 a 2018 průběžně po jednotlivých pobočkách
a odděleních knihovny, byla ukončena 27. 11. 2018. Pro finální dohledání nenalezených
knihovních jednotek po ukončení revize bylo stanoveno období do 20. 6. 2019. Na základě
rozhodnutí revizní komise bylo navrženo k vyřazení 3 481 knihovních jednotek ztrát
nenalezených po revizi a superrevizi k danému datu.
Dle výše zmíněných legislativních norem je nejzazší časovou hranicí pro provedení příští revize
knihovního fondu rok 2033.
Depozitáře
Za rok 2019 bylo vyřízeno 7 219 objednávek dokumentů ze skladů Ústřední knihovny.
Průběžně bylo do skladu převedeno množství knih z poboček a volných výběrů Ústřední
knihovny (celkem 20 646 svazků). V průběhu roku bylo vytvořeno 1 965 svazků periodik.
Realizací projektu depozitního centra (v roce 2018) byla celková skladovací kapacita pro
monografie navýšena zhruba o třetinu, pro periodika pak o více než dvě třetiny předchozího
stavu. Fond monografií je uložen ve skladech A a B, v roce 2019 došlo k přesunu kazet, DVD
a MC do nově vybaveného skladu C, ve kterém je také rezervováno 40 % kapacity pro uložení
výměnného fondu útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje. Mezi sklady D a E, ve
kterých jsou uložena periodika získávaná převážně z celostátního povinného výtisku, byl zahájen
přesun a zasvazkování periodik do roku vydání 2018. Nově vybavený sklad E výrazně rozšiřuje
kapacitu depozitáře a umožňuje další efektivní fungování krajské knihovny, kde je knihovní fond
uložen „pod jednou střechou”. Svou kapacitou by mohl při stávajícím objemu přírůstku postačit
na dalších 10 let.

Propagační předměty

Deskové hry (výběr)
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3. SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE – REGIONÁLNÍ FUNKCE
Krajská knihovna v roce 2019 koordinovala a zajišťovala výkon regionálních funkcí knihovnám
ve Zlínském kraji, a to 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 2019 pověřila krajská knihovna 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 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.
Na základě žádosti KKFBZ u Krajského úřadu Zlínského kraje o finanční zajištění výkonu
regionálních funkcí ve Zlínském kraji byla pro krajskou knihovnu a tři pověřené knihovny pro rok
2019 v rozpočtu Zlínského kraje schválena částka 12 026 tis. Kč. Finanční částka byla
rozdělena následovně:
Příjemce

Částka v Kč

KKFBZ
KK Kroměříž
KBBB Uherské Hradiště
MVK Vsetín

2 766 000
2 835 000
2 810 000
3 615 000

Zlínský kraj celkem

12 026 000

Ve finanční částce KKFBZ je započítána i částka pro zajištění krajské úrovně výkonu
regionálních funkcí pro knihovníky Zlínského kraje.
Útvar RSK zpracoval v lednu 2019 vyúčtování finančních nákladů na regionální funkce za rok
2018 a v 1. čtvrtletí vypracoval Zprávu o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském
kraji v roce 2018, 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 2019.
KKFBZ byla pověřena sběrem statistických dat o činnosti knihoven ve Zlínském kraji. Útvar RSK
zpracoval statistické výkazy veřejných knihoven kraje za rok 2018 a vypracoval sumáře za
knihovny Zlínského kraje. Získaná statistická data byla zahrnuta do publikace Knihovny
Zlínského kraje: činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2018, která byla distribuována
všem veřejným knihovnám Zlínského kraje a jejich zřizovatelům.
Útvar Regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje
Služby poradenské a konzultační
V roce 2019 provedly pracovnice útvaru 80 metodických návštěv a 160 konzultací. Z toho
proběhlo 51 jednání se zástupci obcí. Metodické návštěvy byly zaměřeny mimo jiné na jednání
s nově zvolenými starosty a zástupci obcí jako zřizovatelů knihoven.
Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Uskutečnily se čtyři porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených knihoven ve Zlínském
kraji (26. 3., 7. 6., 23. 9. a 6. 12.) a dvě porady metodiček krajské a pověřených knihoven
(16. 4. a 11. 12.).
Pracovnice útvaru RSK se organizačně i lektorsky podílely na dalším běhu kurzu Knihovnické minimum.
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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 RSK organizoval sedmý 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 mohli na toto ocenění nominovat občané ČR starší 18 let,
odborná veřejnost, zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven. KKFBZ obdržela 24 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 8. 10. v sídle kraje za účasti představitelů
obcí, Zlínského kraje, knihoven a zástupců kulturní sféry. Ocenění obdržely knihovny Místní
knihovna Zborovice, Místní knihovna Ostrožská Nová Ves, Obecní knihovna Valašská Bystřice,
Obecní knihovna Vlachovice a pět vybraných knihovnic.
Útvar RSK vyhodnotil plnění standardů knihovnických a informačních služeb za rok 2018,
výsledky zveřejnil na webu KKFBZ v sekci Pro knihovny – Standard pro dobrou knihovnu a předal
pověřeným knihovnám.
V červnu proběhlo ve Zlínském kraji krajské kolo soutěže Vesnice roku organizované Svazem
měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Jedním z kritérií soutěže je hodnocení činnosti knihoven. Diplom za moderní knihovnické
a informační služby ve Zlínském kraji získala Obecní knihovna Rymice.
V termínech 25. 10., 14. 11. a 22. 11. byly provedeny kontroly výkonu a vykazování
regionálních funkcí ve všech třech pověřených knihovnách a ve 13 vybraných obsluhovaných
knihovnách měst a obcí.
Útvar RSK se podílel na činnosti Klubu dětských knihoven Zlínského kraje. Vedoucí útvaru ve
spolupráci s Klubem dětských knihoven Zlínského kraje spolupracovala při realizaci společného
projektu SKIP Velká Morava Za příběhem tištěné knihy. V rámci projektu proběhla série 12 dílen
pro dětské čtenáře Zlínského kraje. V každé ze čtyř do projektu zapojených knihoven proběhly
tři dílny se studiem Bez kliky doplněné ukázkami starého knihtisku. Celkem se besed zúčastnilo
více než 300 dětí.
Útvar RSK připravil ve spolupráci s pověřenými knihovnami pro Odbor kultury a památkové péče KÚ
ZK návrh rozpočtu pro výkon regionálních funkcí v roce 2020.
V průběhu roku byla průběžně doplňována sekce webu KKFBZ Pro knihovny o aktuální informace
o knihovnách Zlínského kraje, novinkách v legislativě, grantech apod.
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 poskytovaly
profesionální knihovny 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.
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Poradenská a konzultační činnost
V průběhu měsíce ledna a února byly uzavřeny dodatky ke Smlouvám o poskytování a zajištění
regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí mezi provozovateli deseti
profesionálních knihoven okresu Zlín a KKFBZ.
Metodické oddělení uskutečnilo 50 metodických návštěv a 146 konzultací (v 31 případech byli
přítomni zástupci obcí). Hlavním cílem metodických návštěv bylo jednání s novými starosty obcí,
kterým byl představen systém fungování a financování regionálních funkcí v okrese Zlín.
Konzultace byly kromě poradenství s projekty zaměřeny na provozní záležitosti knihoven,
otázky týkající se evidence a zpracování knihovních fondů zakoupených z finančních prostředků
provozovatelů knihoven, revize a aktualizace knihovních fondů, spolupráci s výměnným fondem,
zejména žádostí starostů o pomoc při svozu/rozvozu výměnných souborů, vykazování výkonu
regionálních funkcí, poradenství v oblasti akcí pořádaných knihovnami nebo návrhů úprav
interiérů.
Vedoucí oddělení pomáhala při distribuci knih a evidenci projektu MK ČR Česká knihovna.
Statistika knihovnických činností
V lednu a únoru 2019 byla provedena sumarizace statistických výkazů knihoven okresu Zlín pro
NIPOS za rok 2018. 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 (20. 3., 5. 6. a 18. 9.).
Pracovnice oddělení metodiky připravily a organizovaly 14. setkání starostů obcí a knihovníků
okresu Zlín (3. 4.),
6. 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

Bylo připraveno a rozvezeno 5 výměnných souborů pro profesionální knihovny
Brumov-Bylnice, Slušovice, Štítná nad Vláří, Valašské Klobouky a Vizovice.
Výměnný soubor obsahuje 155 knih. Je zapůjčen na dobu jednoho roku.

březen,
duben

Cirkulace jarních výměnných souborů pro 79 obecních knihoven obsahujících
130 knih.

září

Cirkulace souborů pro 10 poboček městských knihoven se 120 svazky.

říjen,
listopad

Cirkulace podzimních výměnných souborů pro 79 obecních knihoven obsahujících
30 knih – nový cyklus.

průběžně

Výměnné soubory na přání: 58 souborů s 4 552 svazky

V roce 2019 bylo nakoupeno celkem 2 396 dokumentů (z toho 1 383 beletrie, 156 naučné
literatury pro dospělé, 585 dětské beletrie, 144 naučné literatury pro děti, 102 audioknih
a 26 společenských her). Knihy byly nakoupeny v částce 489 237 Kč (rabat činil 241 174 Kč, což
tvoří víc než 33 %). Průměrná cena za knihu činila přibližně 202 Kč.
Výměnné soubory na přání využilo 58 knihoven. Celkem bylo do těchto souborů zařazeno
4 552 svazků. Výměnné soubory na přání se těší u obecních knihoven stále větší oblibě, počet
souborů se meziročně zvýšil o 80 %.
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Stav výměnného fondu
(KJ = knihovní jednotka)
k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

47 786

50 137

2 436

2 396

55

45

23 871

19 167

205

231

Výměnný fond pro knihovny okresu
Zlín – celkem KJ
Přírůstek výměnného fondu – KJ
Úbytek výměnného fondu – KJ
Počet KJ zařazených do výměnných
souborů
Celkem vytvořeno výměnných souborů
Počet KJ
v souboru

Celkem KJ

Počet KJ
v souboru

Celkem KJ

Obce VS (jarní) 79x

120

9 480

130

10 270

Obce VS (podzimní), 79x

120

9 480

30

2 370

Pobočky městských knihoven 10x

120

1 200

120

1 200

Městské knihovny 5x

150

750

155

775

Počet
výměnných
souborů

Celkem KJ

Počet
výměnných
souborů

Celkem KJ

32

2 961

58

4 552

Výměnné soubory na přání

Počet svazků v pravidelných výměnných souborech je v porovnání s rokem 2018 nižší z důvodu
ukončení původního podzimního cyklu výměnných souborů. V novém cyklu je proto počáteční
obsah souboru menší.
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.
Na 8 pobočkách proběhlo celkem 20 akcí pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 448 návštěvníků
(za celý rok 2018 proběhlo na pobočkách 12 kulturních akcí za účasti 268 návštěvníků) – viz
část 3. 1. (akce pro děti) a příloha č. 6 Kulturní pořady pro veřejnost. Na dvou akcích se podílely
kolegyně z Ústřední knihovny (beseda v klubu seniorů ve Lhotce, beseda pro děti z MŠ na
Kudlově).
V září proběhla rekonstrukce prostor na Velíkové, došlo k výměně oken, dveří, podlahy a osvětlení.
V říjnu se uskutečnila výmalba pobočky Prštné. Z finančních prostředků SMZ bylo zakoupeno
další drobné vybavení na pobočky.
Byla zpracována statistika poboček za jednotlivá čtvrtletí a za celý kalendářní rok.
2. 12. proběhlo školení BOZP, PO a místních provozních podmínek spojené s poradou knihovnic
z poboček KKFBZ.
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4. ODBORNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Vlastní odborné aktivity a specializace KKFBZ
Hlavními odbornými aktivitami roku 2019 byl převod dat a upgrade KKFBZ na vyšší verzi
knihovního systému Verbis / Portaro 2.0.
Ochranné reformátování a zpřístupnění digitálního obsahu
Byl nainstalován nový webový klient digitální knihovny Kramerius. Připraven byl export
zvukových dokumentů z mediatéky KKFBZ do digitální knihovny Kramerius (dlib.kfbz.cz).
Uživatelé získají novou možnost přístupu k této virtuální sbírce v jednotném prostředí digitální
knihovny KKFBZ.
Knihovna je zapojena do projektu eBadatelna Zlínského kraje (ebadatelna.zlkraj.cz) a průběžně
v něm zpřístupňuje další dokumenty. Do roku 2019 včetně bylo zpřístupněno 763 dokumentů.
Tvorba databází, přispívání do celostátních databází a Souborného katalogu ČR, bibliografická
činnost
Databáze knihovního fondu KKFBZ obsahuje celkem 355 055 titulů (z toho 204 866 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 48 záznamů autorit.
Do Souborného katalogu ČR bylo přijato 8 403 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 2 459 záznamů. V rámci projektu
Kooperační systém článkové bibliografie bylo z toho odesláno 1 264 záznamů do souborné
databáze NK ČR ANL (Články v českých novinách, časopisech a sbornících). Dalších
800 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, obsahů, seznamů literatury a foto autorů do národní báze
Obalkyknih.cz a s tím spojené žádosti o přidělování čísel ČNB. Za rok 2020 bylo do báze
Obalkyknih.cz odesláno 149 skenovaných stran.
Probíhá průběžné ukládání regionálních online publikovaných periodik.
Průběžně je doplňována databáze regionálních osobností a na konci roku byla zpracována
a zveřejněna pravidelná online publikace Kalendárium 2020: vybraná výročí osobností města
Zlína.
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Odborné konference, semináře
počet seminářů samostatně pořádaných KKFBZ
počet účastníků celkem
příspěvky na vlastních seminářích
vystoupení na akcích jiných subjektů

5
397
4
4

Seminář 14. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (3. 4., 75 účastníků, z toho
19 zástupců obcí). Hlavními body programu byly příspěvky Malá knihovna ve velkém městě
(Mgr. Miroslava Sabelová) a Soutěž Vesnice roku očima starosty – zkušenosti a postřehy vítěze
soutěže Vesnice roku 2018 (Ing. František Hajdůch a Jana Daňková).
Konference Elektronické služby knihoven V. (14. a 15. 5., 171 účastníků z celé ČR). Hlavními
tématy konference byla oblast online služeb knihovních systémů, ochrana a evidence fondu
a propagace elektronických služeb a zdrojů. Na programu byly přednášky odborníků z oblasti
knihovnictví, informačních technologií a marketingu.
Seminář pro knihovníky okresu Zlín (6. 11., 45 účastníků). Stěžejní byl příspěvek Vraždy
v historii – vražda historie. Fenomén historické detektivky (Mgr. Markéta Straková, Ph.D.).
Workshop pro metodiky (19. a 20. 11., 82 účastníků z celé ČR). Akce byla pořádána ve
spolupráci se SKIP ČR, tématem byla práce metodika v terénu.
XVIII. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (28. 11., 24 účastníků, Národní
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm). V programu vystoupili PhDr. Eva Kuminková,
Ph.D. (Národní muzeum přírodě v Rožnově pod Radhoštěm), Bc. Pavel Zajíc (Městská knihovna
Rožnov pod Radhoštěm), Mgr. Veronika Balajková (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně),
Mgr. Iveta Mátlová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), PhDr. Iva Zadražilová (MZK Brno),
Mgr. Jana Vaculíková (MVK Vsetín).
Přehled vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích viz příloha 5.
V rámci 27. ročníku konference Knihovny současnosti v Olomouci ve dnech 10.–12. 9. se
Ing. Jan Kaňka podílel na přípravě a byl 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
(viz kapitolu 3.2.3).
V roce 2019 KKFBZ přijala pozici externího aplikačního garanta v projektu Selekční jazyk
a tezaurus pro indexování beletrie založený na sémantice fikčních světů, podpořeného
Technologickou agenturou ČR. Spolupráce započne v průběhu roku 2020.
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).
Ve dnech 12.–13. 11. zasedala v KKFBZ Rada Sdružení knihoven České republiky. Na programu
jednání byla zejména organizace konference Knihovny současnosti 2020, dále pak strategie
SDRUK do budoucna, plánované studijní cesty, projekt Získej, nová koncepce rozvoje knihoven
ČR a také mezirezortní spolupráce s MŠMT. V rámci společenského večera proběhlo poděkování
a rozloučení s hosty zasedání, emeritními ředitelkami krajských knihoven ve Zlíně a Olomouci
PhDr. Zdeňkou Friedlovou a RNDr. Jitkou Holáskovou, jejichž členství v Radě skončilo.
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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).
Individuální členství v odborných orgánech a pracovních skupinách
− Bc. Věra Adámková – Sekce veřejných knihoven SKIP,
− Mgr. Eva Filípková – Sekce pro bibliografii SDRUK,
− PhDr. Zdeňka Friedlová (do 7. 10. 2019) – Ústřední knihovnická rada (poradní orgán
ministra kultury ČR), Rada projektu Centrální portál českých knihoven (CPK),
Zaměstnavatelská sekce SKIP, redakční rada časopisu ZVUK Zlínského kraje,
− Petra Janošová – Sekce Bezbariérové knihovny SKIP,
− Ing. Jan 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, redakční rada časopisu ZVUK Zlínského kraje,
− Mgr. Lenka Linková – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR,
− Mgr. Dagmar Marušáková – Sekce pro služby SDRUK,
− Mgr. Lenka Mítová – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR,
− Iveta Štanclová – Sekce informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách SDRUK,
− Ing. Jana Tomancová – Sekce pro regionální funkce SDRUK, Sekce veřejných knihoven SKIP,
Regionální výbor SKIP Brno (09), členka poroty k výběru ceny MK ČR Knihovna roku
v kategorii „základní knihovna“,
− Mgr. Hana 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,
− Bc. Jana Vávrová – pracovní skupina pro analytické zpracování při NK ČR,
− Mgr. Zuzana Vrtalová – Sekce vzdělávání SKIP,
− Mgr. Gabriela Winklerová – Sekce pro PR a marketing SDRUK,
− Ing. Václav Zahrádka – Sekce pro informační technologie SDRUK.

Premiéra filmu Navždy spolu (25. září)

Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?, Andor
Šándor (10. října)
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Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje
Typ vzdělávání

Počet akcí

Počet účastníků

kurzy počítačové gramotnosti a ICT

9

115

odborné vzdělávání včetně seminářů

17

697

Celkem

26

812

Počet akcí

Počet účastníků

7

148

interní kurzy (angličtina) pro KKFBZ

24

173

Celkem

31

321

Další vzdělávání knihovníků KKFBZ
odborné vzdělávání pro KKFBZ interní *)

*) včetně školení BOZP, PO

Kurzy realizované v rámci projektu VISK2
Č.

Počet hodin

Počet účastníků

1 Aplikace pro zvýšení efektivity práce

5

9

2 Digitální knihovna Kramerius

5

17

5

11

4 ICT bezpečnost – zálohování, mazání a obnova dat

5

12

5 Instagram a jak na něj?

5

15

10

21

7 Propagace pomocí infografik

5

10

8 Využití webových aplikací v informačním vzdělávání

7

20

47

115

3

Typ kurzu

Efektivní e-mailová komunikace se zaměřením na MS
Outlook

6 Kreativní prezentace jako základ úspěchu

Celkem

20

Další akce pro knihovníky Zlínského kraje a celostátní akce
Datum

Název

Lektor

Počet hodin

Počet účastníků

9. 1.

Verbis 2.0

Ing. Tomáš Krejzek

3

34

23. 1.

Workshop Centrální
portál knihoven

PhDr. Iva Zadražilová

3

26

17. 4.

Současná česká
literatura pro děti
a mládež

PhDr. Milena Šubrtová

3

78

5. 6.

Prezentace studijní
cesty po knihovnách
Holandska

Kateřina Sobotíková,
Dis., Iveta Štanclová

1

45

20. 6.

Současná francouzská
literatura v českých
překladech

Mgr. Lucie Doleželová

3

27

17. 9.,
24. 9.,
1. 10.,
8. 10.

Knihovnické minimum
I.–IV.

Bc. Věra Adámková,
Ing. Jana Tomancová,
Bc. Jana Hoferková,
Iveta Štanclová,
Mgr. Hana Vašková,
Petra Janošová,
Radmila Rajnošková,
Mgr. Kateřina Janošková,
Mgr. Martin Stavjaník
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40

30. 10.

Dezinformace a fake
news v našem světě

Vojtěch Bruk

2

50

39

300

Celkem
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5. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH, PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTACE A DARY
Ve fázi pětileté doby udržitelnosti je 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. V rámci projektu byly vybaveny
sklady knihovního fondu C a E posuvnými regály a knihovními vozíky, depozitář byl vybaven
mobilním čističem knih a knižním skenerem. Celkové náklady na projekt činily 5 883 419 Kč,
z toho 5 280 920 Kč byla dotace IROP. Byla odevzdána monitorovací zpráva dle harmonogramu.
KKFBZ byla zařazena do cílové skupiny projektu CzechELib – Národní centrum pro elektronické
informační zdroje. Projekt je financován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (OP VVV). KKFBZ získala od roku 2020 finanční podporu na nákup
elektronických informačních zdrojů ve výši 50 % a na nákup citačních a hodnotících nástrojů ve
výši 70 %. Díky tomu zpřístupnila pro uživatele plnotextovou databázi EBSCOhost Academic
Search Complete a hudební databázi Naxos Music Library.
Dotace jiných subjektů
Donátor / Program

Název projektu

Kulturní fond města Zlína Literární jaro Zlín 2019

Odpovědný řešitel

Dotace

Mgr. G. Winklerová

42 300 Kč

Kulturní fond města Zlína Zlín čte a studuje 2019 –
1. pololetí (nákup knihovního
fondu pro zajištění městské
funkce KKFBZ)

Mgr. H. Vašková 450 000 Kč

Kulturní fond města Zlína Zlín čte a studuje 2019 –
2. pololetí (nákup knihovního
fondu pro zajištění městské
funkce KKFBZ)

Mgr. H. Vašková

450 000 Kč

Ing. J. Kaňka

70 000 Kč

MK ČR / VISK 2
Mimoškolní vzdělávání
knihovníků

Vzdělávání knihovníků
Zlínského kraje pro práci
s informačními technologiemi –
– pořízení dataprojektoru

MK ČR / VISK 2
Mimoškolní vzdělávání
knihovníků

Vzdělávání knihovníků
Zlínského kraje pro práci
s informačními technologiemi

Mgr. Z. Vrtalová

21 000 Kč

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

Doplňování vybraných
záznamů článků do báze ANL

Mgr. V. Takácsová

36 000 Kč

MK ČR / Knihovna
21. století

Nákup zvukových knih

Mgr. D. Marušáková

15 000 Kč

MK ČR / Knihovna
21. století

Elektronické služby knihoven V.

Ing. J. Tomancová

12 000 Kč

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

Nákup didaktických pomůcek
a her pro děti se specifickými
potřebami

Bc. J. Hoferková

15 000 Kč

MK ČR / Česká knihovna
2018 a 2019

Projekt Česká knihovna

Mgr. H. Vašková Knihy
v hodnotě
10 397 Kč

MK ČR / Cizojazyčná
literatura 2018 a 2019

Projekt Cizojazyčná literatura

Mgr. H. Vašková Knihy
v hodnotě
48 361 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
Knihovna obdržela darem a zařadila do svého knihovního fondu 1 603 dokumentů, především
knih od nakladatelů, vydavatelů, SMZ, dalších měst a obcí, fyzických osob a dalších subjektů.
KKFBZ obdržela v roce 2019 finanční dar ve výši 8 000 Kč na náklady spojené s festivalem
Literární jaro Zlín 2019, dále 5 000 Kč od firmy KP-SYS spol. s r.o. určené na náklady spojené
s konferencí Elektronické služby knihoven V.
Všem dárcům a podporovatelům činnosti KKFBZ patří velké poděkování.
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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 knihovny, 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 knihovny 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

118
355
36
51
13

2 384
7 043
488
1 086
134

Celkem

573

11 135

Podrobný přehled programů pro školy je uveden v příloze 3.
Programy pro děti s volným přístupem veřejnosti
Večer s Andersenem
− Škola detektivů. Po stopách Albatrosu – pátraní po knihách a v knihách největšího českého
nakladatelství. Program proběhl ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Zlínského
kraje, děti se setkaly se skutečnými kriminalisty, hrály hry, kvízy a četly si (Ústřední
knihovna, Obvodní knihovna Jižní Svahy a Pobočka Podlesí) (29. 3.)
Divadelní představení
− Pohádkové radování, zpívání a tancování – Šmoulí apríl, Ať žijí duchové a Princezna ze
mlýna. Hudební pořad pro nejmenší děti a jejich rodiče v podání studentů Střední školy
pedagogické a sociální Zlín (4. 4.),
− Pohádky a MALÉhRY – představení pro děti Divadla MALÉhRY (Den pro dětskou knihu, 30. 11.).
Do knihovny od malička
Akce na podporu nejranějšího čtenářství. Ve spolupráci s magistrátem města Zlína – Odborem
občansko-správních agend (Oddělení matrik a ověřování) jsou při vítání občánků předávány
pozvánky do knihovny s možností bezplatné registrace do knihovny pro děti do tří let věku.
KKFBZ je podporovatelem celostátního projektu S knížkou do života (česká varianta
mezinárodního projektu na podporu čtenářství Bookstart), zaměřeného na získání pozitivního
vztahu ke knihám, čtení a čtenářství u nejmenších dětí.
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Podpora dětského čtenářství
− Do knihovny od malička,
− V pobočce Příluky se konal Den otevřených dveří se zaměřením na dětské čtenáře (26. 2.),
− Michaela Vetešková – beseda s redaktorkou Českého rozhlasu, autorkou „reportážních“
pohádek pro děti, která dětem interaktivní formou představila práci žurnalisty (Ústřední
knihovna, 18. 3.),
− V pobočce Velíková se konala akce pro děti Magnetka časopisu Čtyřlístek – seznámení
s časopisem a jeho hrdiny (30. 5.) a celý květen probíhala výstava knih pro nejmenší,
− Pohádkové čtení (Obvodní knihovna Jižní Svahy, 25. 6.),
− Strašidelné čtení (Obvodní knihovna Jižní Svahy, 5. 11.),
− Zahrada – čtení z knihy Jiřího Trnky (Ústřední knihovna, 30. 11.),
− Děda Kovanda čte a píše dětem (Ústřední knihovna, 3.12.),
− Čtení čertovi (Obvodní knihovna Jižní Svahy, 5.12.),
− 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, září–prosinec)
− Dětský čtenářský klub Knihožrouti – interaktivní odpoledne pro děti o knihách a s knihami,
pro čtenáře od 8 do 15 let (Ústřední knihovna, jednou měsíčně, březen–červen, říjen–listopad).
Výtvarné dílny
Ústřední knihovna:
− Jarní prázdniny v knihovně – Prázdninová cesta do pravěku (26. a 28. 2.),
− Jaro ťuká na dveře, kdopak mu je otevře? (16. 4.),
− Kouzelná zahrada Jiřího Trnky (30. 11.),
− Vánoční snění (19. 12.).
−
−
−
−
−

Obvodní knihovna Jižní Svahy:
Hody, hody, doprovody (15. 4.),
Moje milá mámo (7. 5.),
Pohádková knihovna (25. 6.),
Strašidelná dílna (5. 11.),
Vánoční tvoření (10. 12.).

Obvodní knihovna Malenovice:
− Vánoční dílnička (16. 12.).
Obvodní knihovna Díly:
− Tvoříme s přírodních materiálů (23. 10.).
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 2018/2019 byl vyhlášen 19. ročník soutěže s ústředním mottem Do světa nejen
tatrovkou (témata na výběr: Cesta do světa snů a fantazie, Cesta tam a zase zpátky, Být tak
cestovatelem, Z domu až na kraj světa, Můj oblíbený cestovatelský cíl, Zlín – město cestovatelů,
Koho jsem potkal na cestě).
Do soutěže svou prací přispělo 98 dětí, z toho 66 děvčat a 32 chlapců z celkem 21 škol.
Zvolená témata bylo možné zpracovat jako prózu (87 příspěvků) či poezii (11 příspěvků).
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Práce hodnotilo pět porotců z řad pedagogů a knihovníků. Soutěžilo se v pěti kategoriích (1. až
3. třída, 4. a 5. třída, 6. a 7 třída, 8.a 9. třída, speciální kategorie). Děti, které v jednotlivých
kategoriích obsadily 1.–3. místo, byly odměněny knižními cenami a drobnými dárky, předány
byly také ceny poezie.
Vyhlášení vítězů okresního kola soutěže proběhlo 10. dubna v KKFBZ za účasti Mgr. Miroslava
Kašného, radního Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport,
Ing. Andrey Šumberové, vedoucí oddělení kultury Krajského úřadu Zlínského kraje,
a MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora statutárního města Zlína. Vybrané práce byly
v průběhu odpoledne představeny v rámci autorských čtení. Pořad hudebně doprovodili žáci ZUŠ
Harmonie Zlín.
Pro školní rok 2019/2020 byl vyhlášen 20. ročník literární soutěže s ústředním mottem:
Labyrint světa, Komenský a ráj knížek (témata: Škola hrou, Moje škola, Můj oblíbený učitel,
Škola naruby, Škola snů, Moje milá škola, Učitel národů, Moje škola je nejlepší, Těším se do
školy, Dobrá knížka je nejlepší učitel).
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. Po vyhodnocení všech parametrů soutěže získala KKFBZ v této soutěži
2. místo v kategorii měst nad 15 000 obyvatel. Knihovnice oddělení pro děti se 4. června zúčastnily
slavnostního vyhlášení v Národní knihovně ČR v Praze.
Prázdninové programy pro děti
Ústřední knihovna:
− Indiánské léto – workshopy na témata: Lapače snů, Čelenky, Talismany a nákrčníky, Za zvuky
šamanů, Šperky, Totemy a šamanské mísy,
− Indiánské léto v parku – završení prázdninového cyklu v parku Komenského (22. 8.).
Obvodní knihovna Jižní Svahy:
− Cyklus Pohádkové prázdniny – celoprázdninová cesta za pokladem se sbíráním bodů
a odměnami, plno her, tvoření, šifer a hádanek na motivy známých i méně známých pohádek.
Týden knihoven (1.–6. října)
− Vesele do školy, vesele do knihovny – přihlašování prvňáčků zdarma,
− Knihtisk – interaktivní program Studia Bez kliky na téma historie písma a knihtisku,
praktická ukázka tisku na replice dřevěného lisu Guttenbergova typu (projekt SKIP Velká
Morava Za příběhem tištěné knihy).
Deskohraní
− Aprílové deskohraní (1. 4.),
− Podzimní deskohraní (3. 10.),
− Mikulášské deskohraní (9. 12.).
Hrajeme si v kouzelné zahradě
Výtvarná soutěž určená dětem do 10 let byla vyhlášena 21. října. Do 25. listopadu zaslaly děti
celkem 252 výtvarných prací. Hodnocení obrázků provedli návštěvníci Dne pro dětskou knihu
(30. 11.). 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 2019.
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Den pro dětskou knihu (1. 12.)
Program v KKFBZ:
− zahájení s hudebním vystoupením Štěpána Holíka (piano),
− vernisáž soutěžní výstavy Hrajeme si v kouzelné zahradě, hlasování návštěvníků o nejhezčí
obrázek,
− výtvarná dílna Kouzelná zahrada Jiřího Trnky,
− výtvarná dílna Kniha vánočních přání,
− divadelní představení Pohádky a MALÉhRY (Divadlo MALÉhRY),
− vyhlášení výsledků výtvarné soutěže,
− čtení z knihy Jiřího Trnky Zahrada.
Doprovodný program v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně:
Předvádění rukodělných řemesel, předení na kolovratu, pečení vánočních oplatků, pečení
a zdobení perníčků, výroba ze slámy apod. s drobným prodejem, tvořivou dílnou pro rodiny
s dětmi a vystoupením Bartošova dětského folklorního souboru.

Mikulášské deskohraní
(9. prosince)

Den pro dětskou knihu. Maxipes
Fík a Kocour Miloš (30. listopadu)

27

Kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost
Počet

Účastníci

60

20 444

přednášky, besedy a exkurze pro veřejnost

115

5 277

programy pro školy

573

11 135

další akce pro děti

67

1 691

kurzy pro veřejnost

23

496

838

39 043

výstavy

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, humanitární organizací Centrum Dialog,
Národní knihovnou ČR, Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského,
Národním památkových ústavem, Rakouským kulturním fórem, neziskovými organizacemi
a dalšími subjekty (příloha 4).
V červnu se v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 2019 konala výstava fotografií
zrakově handicapovaného fotografa Lubomíra Pavelčáka.
V říjnu se konala výstava Napsáno životem pořádaná v rámci Týdnů pro duševní zdraví. Tato
výstava Centra služeb a podpory Zlín, o. p. s., zařízení Horizont Zlín, umožnila nahlédnout do
autentických příběhů lidí, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním.
Pracovníci knihovny 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. Ke třicátému výročí od událostí
17. listopadu 1989 knihovna připravila výstavu s názvem Sametový Zlín. Novinové výstřižky
z Naší pravdy doplněné o dobové fotografie zapůjčené fotografem Milošem Gregorem
přibližovaly průběh sametové revoluce ve Zlíně, její průběh den za dnem, aktivity studentů,
významné návštěvy, reakce sportovců, odboru školství či situaci v jiných městech.
Kulturní a vzdělávací pořady (besedy, přednášky, autorská čtení apod.)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

cyklus Aktivně s knihovnou (3 akce),
cyklus hudebních přednášek V hudbě život Čechů (4 přednášky),
LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem (2 akce),
cyklus Rozumíme historii?! připravovaný ve spolupráci se Státním okresním archívem Zlín na
téma Železniční doprava (3 přednášky),
cyklus 30 let památkové péče ve Zlínském kraji aneb památkové obnovy po roce 1989 ve
spolupráci s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Kroměříži
(4 přednášky),
pokračovala spolupráce s Francouzsko–českým klubem Zlín přednáškou o Bretani ve
francouzštině se simultánním tlumočením a scénické čtení LiStOVáNí,
Klub milovníků knih (9 setkání),
Jak najdu, co hledám? (3 instruktáže),
ČTERÁD – čtenářův rádce (18 setkání),
setkání nevidomých uživatelů v knihovně a programy v rámci Týdnů pro duševní zdraví a Dnů
umění nevidomých na Moravě (6 akcí).
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Březen – měsíc čtenářů
KKFBZ se zapojila do celorepublikové akce SKIP akcemi pro děti Večer s Andersenem. Škola
detektivů a besedou s redaktorkou Českého rozhlasu Michaelou Veteškovou.
Pro dospělé se uskutečnilo Aikidó s knihovnou, LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem, Klub milovníků
knih, cestovatelská přednáška Nepál: království Mustang stále žije, hudební přednáška Hudba
středověku a výstava Afrika očima dětí.
Milovníci literatury a luštění soutěžili v Březnové šifře a hledali v obrázcích ukrytá jména
spisovatelů. Vítězové byli vylosování v rámci besedy s českou prozaičkou a scénáristkou Evou
Kantůrkovou, která představila svoji novou knihu O jinakosti.
Knihovna vyhodnotila svého „mistra četby“, čtenáře–muže, který v předchozím roce zaznamenal
nejvíce výpůjček.
V obvodních knihovnách a pobočce Podlesí probíhal celý měsíc Knižní bazar aneb Dejte knihám
druhou šanci.
Literární jaro Zlín 2019 (23. 4.–7. 5.)
Festival Literární jaro Zlín se zaměřuje na autorská čtení, moderované besedy se spisovateli,
představení právě vydaných knih, setkání s literárními osobnostmi a propagaci literatury. Téma
10. ročníku festivalu znělo Za lesy a za horami. V besedách a autorských čtení se představily
autorky Radka Denemarková, Viktorie Hanišová a Dora Kaprálová, autoři Emil Hakl, Radek Malý,
František Petrák, Jaroslav Rudiš, Stanislav Struhar a Marek Šindelka, dále v pořadech vystoupili
Markéta Kliková, Eliška Lajdová, Helena a Julie Vajdákovy, Joachim Dvořák, Štěpán Holík, Pavel
Jungmann, Martin Kot, Tomáš Kubíček, Martin Pášma, Marek Příkazký, Zdeněk Staszek, Martin
Stöhr, Vlastimil Škoda a kapela Žamboši.
Festival doprovázela výstava Rakouského kulturního fóra v Praze Sigmund Freud – Odhalení
21. století, mapující jeho jednotlivé životní etapy od moravského Příbora přes Lipsko a Vídeň do
Londýna.
Na Gymnáziu Zlín-Lesní čtvrť se uskutečnila beseda Emila Hakla se studenty, na Gymnáziu
a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín se se studenty setkala Radka
Denemarková.
Záštitu nad festivalem převzali Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje, Miroslav Adámek,
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 festivalu: Host, Archa, Labyrint, Odeon, Druhé město, Oris Plus, s.r.o., Vakuform s.r.o.,
AIP tisk Zlín, CzechLit, Moravská zemská knihovna v Brně, Rakouské kulturní fórum v Praze,
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Zlín, Živý Zlín, Český rozhlas Zlín a Zlínský nočník.
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Galerijní a muzejní noc (17. 5.)
KKFBZ se zapojila do akcí ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU programem Knihovníkova šifra pro děti
i dospělé na téma Architektura města Zlína:
− Zlín postavený,
− Ve Zlíně se neztratím.
Letní čtenářská šifra (1. 7.–31. 8.)
− Prázdninová literární soutěž s názvem Letní čtenářská šifra byla určena všem milovníkům
knih a luštění. Jednotlivé knižní šifry byly zveřejňovány vždy v pondělí a ve středu na
Facebooku, Instagramu a webu knihovny, odpovědi se posílaly e-mailem. Správná
a nejrychlejší odpověď byla pokaždé odměněna drobným dárkem. Do akce se zapojilo celkem
44 soutěžících, tři nejúspěšnější účastníci, tj. účastníci s nejvyšším počtem zaslaných
správných odpovědí, byli v září odměněni knižními dárky a roční registrací do knihovny
v rámci setkání Klubu milovníků knih.
Týden knihoven
KKFBZ se zúčastnila 22. ročníku Týdne knihoven (30. 9.–6. 10.), který každoročně vyhlašuje SKIP.
Program obsahoval kulturní akce pro dospělé i děti, výstavu a aktivity pro podporu čtenářství:
− Dopoledne pro rodiče s dětmi (Obvodní knihovna Jižní Svahy),
− Retro K-kvíz – vědomostní soutěž pro dříve narozené, pořádaná u příležitosti Mezinárodního
dne seniorů,
− přednáška spoluautora Nejlepší knihy o fake news!!! Miloše Gregora na téma Jak se
nezbláznit z přehršle informací?, ve spolupráci s Městským divadlem Zlín,
− Podzimní deskohraní – herní odpoledne pro milovníky společenských her,
− spuštěna nová služba Kniha do domu – knihovna nabízí osamoceným imobilním čtenářům,
popř. čtenářům starších 75 let věku s omezenou schopností pohybu výběr a rozvoz knih
domů,
− registrace prvňáčků zdarma.
Přehled všech kulturních a vzdělávacích pořadů pro veřejnost je v příloze 4.

Školení, kurzy pro veřejnost
Bylo uspořádáno 8 kurzů (23 akcí) v celkovém rozsahu 46 hodin, kterých se zúčastnilo
496 zájemců:
−
−
−
−
−
−

Dezinformace a fake news v našem světě,
Genealogie pro každého,
Ozoboti,
Scratch,
Úprava digitální fotografie,
Virtuální Univerzita třetího věku (kurzy Klenoty barokní architektury v českých zemích
a Barokní architektura v Čechách)
− Začínáme pracovat s počítačem.
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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

1
1
7
64
61
14

KKFBZ vydala a podílela se na vydání a distribuci:
Knihovny Zlínského kraje: činnost a výsledky veřejných knihoven 2018. Zpracovala Jana Tomancová,
odpovědná redaktorka Zdeňka Friedlová. Zlín: KKFBZ, 2019. ISBN 978-80-86886-56-5.
Neprodejné. Náklad 470 výt.
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 2019. Náklad čísla 400
výtisků.
Stále probíhá nabídka a prodej publikací vydaných v Edici Zlínského kraje. Publikace jsou
nabízeny prostřednictvím internetových stránek knihovny a komisního prodeje ve vybraných
knihkupectvích Zlínského kraje.
Bylo zpracováno Kalendárium 2020: vybraná výročí osobností města Zlína a publikováno na
webu KKFBZ.

Medializace instituce
V tištěných i elektronických médiích bylo publikováno 125 příspěvků o knihovně (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 2019, Březnu
měsíci čtenářů, výstavě portrétních rockových fotografií Milana Říského LIVE, kampani pro
prvňáčky Vesele do školy, vesele do knihovny, Oceňování knihoven a knihovníků Zlínského
kraje, Týdnu knihoven, nově zavedené službě Kniha do domu, návštěvě amerického spisovatele
Roberta Fulghuma a Dni pro dětskou knihu.
Na propagaci knihovna spolupracuje s příspěvkovou organizací 14|15 Baťův institut.
Tiskové zprávy o činnosti KKFBZ byly publikovány na webových stránkách KKFBZ. Knihovnou
bylo vydáno 16 tiskových zpráv. Další tiskové zprávy byly vydávány ve spolupráci
s 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 krajské knihovny www.kfbz.cz a www.14-15.cz.
Bylo odesláno 9 čísel newsletteru prostřednictvím služby Mailchimp.
Propagace se v roce 2019 věnovala kromě akcí také službám knihovny, podpoře čtenářství
a vzdělávacím aktivitám knihovny.
Byla vydána aktualizovaná skládačka o službách Knihovnické a informační služby KKFBZ,
nabídka vzdělávacích a kulturních programů pro školy Škola a knihovna 2019/2020. V nové
grafické úpravě vznikly čtenářské plánovače a roční kalendáříky pro rok 2020.
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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 také profil knihovny 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. 2019 měla knihovna
2 271 sledujících (nárůst o 361 sledujících oproti 31. 12. 2018). Samostatnou stránku má
projekt Literární jaro Zlín, která měla na konci roku 2019 429 sledujících (nárůst o 36
sledujících oproti konci roku 2018), přičemž aktivita stránky je soustředěna hlavně na období
festivalu. Vlastní profil na sociální síti Facebook vede také oddělení pro děti (Zlín v knihovně,
145 sledujících). Placená propagace v roce 2019 probíhala pouze přes 14|15 Baťův institut
formou propagace sdílených příspěvků knihovny.
Od března 2017 knihovna používá sociální síť Instagram, kde na profilu knihovna_zlin
informuje o dění v knihovně. V závěru roku 2019 zde měla knihovna přes 740 sledujících
(nárůst o 290 sledujících od 31. 12. 2018).
Svá videa prezentuje knihovna na vlastním kanále na sociální síti YouTube – Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně. Jsou zde nahrávána prezentační videa a videa z akcí. V roce 2019
bylo přidáno 15 nových videí.

Profilový obrázek facebookové stránky
oddělení pro děti Zlín v knihovně

Instagramový účet knihovny knihovna_zlin
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PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST
8. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST
Uskutečnilo se 7 porad vedení KKFBZ, čtyři porady ředitelů a a odborných pracovníků
pověřených knihoven 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 2020, programových plánů, mimořádných
akcí KKFBZ a 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, pro uzavření revize knihovního fondu, inovaci služeb,
nastavení automatizovaného knihovního systému. Vedoucí oddělení organizovali porady svých
oddělení.
Interní školení a vzdělávání pracovníků jsou popsány v části 4. Odborná a vzdělávací činnost.
Od 1. 1. 2019 nabyl účinnosti dodatek č. 4 Organizačního řádu KKFBZ.
Byly vydány dva dodatky Knihovního řádu KKFBZ.
Na základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, byl aktualizován dokument
Záznamy o činnostech zpracování v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové
organizaci, s účinností od 11. 9. 2019.
Byly aktualizovány interní předpisy KKFBZ – byla vydána nová Směrnice o cestovních náhradách
a čtyři dodatky Směrnice o řídící kontrole.
Byly uzavřeny dodatky Smlouvy o výpůjčce č. 22 (účinnost od 15. 1. 2019), č. 23 (11. 4. 2019),
č. 24 (15. 7. 2019), č. 25 (8. 10. 2019) a č. 26 (5. 11. 2019), smluvní strany 14|15 Baťův
institut a KKFBZ.
Byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci na zajištění činnosti BOZP a PO č. 4/2016. Dále
byla vydána Směrnice S-OZ-05 Zakázané práce těhotných a kojících zaměstnankyň, matek do
devátého měsíce od porodu a práce, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a byla
aktualizována příloha P-OS-01-2 (vstupní školení) Směrnice OS-01 Školení.

Přehled o provedených kontrolách a jejich výsledky
V roce 2019 působily v organizaci kontrolní mechanismy, realizované vlastními zaměstnanci,
smluvními odbornými firmami i nadřízenými orgány:
Externí
− Kontrola BOZP a PO osobou odborně způsobilou k prevenci rizik provedena zástupcem
společnosti Modo Agency s.r.o. na detašovaných pracovištích KKFBZ dne 20. 2. 2019
s drobnými nedostatky, které byly odstraněny.
− Kontrola BOZP a PO osobou odborně způsobilou k prevenci rizik provedena zástupcem
společnosti Modo Agency s.r.o. v prostorách Ústřední knihovny KKFBZ dne 3. 4. 2019.
Kontrola proběhla s výsledkem bez závad.
− Pravidelná roční prověrka BOZP KKFBZ ve smyslu § 108 zákona č. 262/2006 Sb. provedena
osobou odborně způsobilou v prevenci rizik zástupcem společnosti Modo Agency s.r.o. dne
18. 9. 2019 s výsledkem bez závad.
− Kontrola BOZP a PO osobou odborně způsobilou k prevenci rizik provedena zástupcem
společnosti Modo Agency s.r.o. na pracovištích Ústřední knihovny KKFBZ dne
24. 10. 2019 s výsledkem bez závad.
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Interní
− Kontroly BOZP a PO.
− Revize elektrických zařízení, zabezpečovacího systému, výtahu, kontrola hasicích přístrojů
a hydrantů v obvodních knihovnách a pobočkách, v Ústřední knihovně zajišťuje správce
objektu 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace.
− 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, příspěvkovou organizací.
Organizace věnuje kontrolní činnosti stálou pozornost. Interní kontroly jsou prováděny podle
ročního plánu kontrol KKFBZ. Zjištěné nedostatky jsou okamžitě odstraňovány, závažnější
nebyly zjištěny. Útvar interního auditu nebyl v organizaci zřízen.

9. OPRAVY A ÚDRŽBA
Byly prováděny především běžné opravy neinvestičního charakteru spojené s provozem
obvodních knihoven a poboček (financované z rozpočtu SMZ). Jednalo se o opravu sanitárního
zařízení na pobočce Kudlov, opravu detektoru kouře v Obvodní knihovně Díly a opravu žaluzií ve
skladu Pobočky Podlesí, sloužícího pro Obvodní knihovnu Jižní Svahy.
SMZ ze svých prostředků zajistilo realizaci rekonstrukce objektu ve Velíkové a výmalbu objektu
v Prštném, kde sídlí pobočky knihovny.
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
Informační technologie použité v knihovně jsou průběžně upgradovány s ohledem na potřeby
zaměstnanců i čtenářů. Nový hardware byl prostřednictvím 14|15 Baťova institutu pořízen
a knihovně předán do užívání v nutných případech náhrady nebo nedostatečného výkonu
původního zařízení. Aktuální technologie umožňují dosahování vyšších rychlostí při nižším
množství spotřebovávané elektrické energie. Nadbytečný či zastaralý IT majetek byl vrácen
14|15 Baťovu institutu.
Došlo k upgradu počítačů v sále C, výměně multifunkčních zařízení a poruchových počítačů,
obměně několika nefunkčních čteček čárových kódů a mobilních telefonů.
S využitím dotačního programu VISK3 Ministerstva kultury ČR byl do sálu C pořízen nový
dataprojektor NEC PA653U s objektivem NP13ZL, čím došlo i ke sjednocení technických
parametrů a zjednodušení servisu vybavení sálů A, B a C.
Provoz mediatéky se nově přesunul z tabletů Samsung, které ztratily bezpečnou
provozuschopnost, na všechny terminály i čtenářské počítače v Ústřední knihovně i na obvodních
knihovnách. Pro zpřístupnění všech CD mediatéky je využita též digitální knihovna Kramerius.
Byl nainstalován nový webový klient digitální knihovny Kramerius. Návštěvnost digitální
knihovny Kramerius se zvedla o 6%.
Knihovna obdržela darem digitální čtecí lupu, která byla umístěna ve 3. patře Ústřední knihovny.
Nevyužívané skenovací zařízení Atlas předala knihovna Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Byl aktualizován software a řídící jednotka počítadel průchodů ve 3. a 4. patře Ústřední
knihovny, nově je již možné sledovat průchody ve webové aplikaci.
Byla pořízena licence na 5 souběžných připojení k právnímu systému CODEXIS, který je nyní
uživatelům dostupný z počítačů v Ústřední budově i obvodních knihovnách.
Pobočky knihovny Mokrá, Příluky, Štípa, Kudlov a Kostelec byly připojeny k metropolitní síti.
Bylo spuštěno geograficky oddělené zálohování.
Návštěvnost webových stránek knihovny vykazuje mírný nárůst, projevuje se stoupající trend
přístupů z telefonů a tabletů se systémy Android a iOS a naopak klesající trend má návštěvnost
z počítačů se systémem Windows.
Automatizovaný knihovní systém
Ve spolupráci s dodavateli knihovnického systému byly upravovány stávající a doplňovány nové
funkce programu a WWW katalogu. Byly prováděny úpravy pracovních listů, tiskových sestav
a uživatelských statistik programu podle potřeb knihovny. Byly vytvořeny protokoly pro náhradu
dokumentu.
Byly prováděny úpravy a opravy dat podle standardu MARC 21 a katalogizačních pravidel RDA.
Byly zakoupeny a zprovozněny další terminály pro platby kartou u pultů ve 3. a 4. patře
Ústřední knihovny.
Byla vylepšena funkčnost programu Internet session pro řízený přístup čtenářů k internetu při
problémech s krátkodobým výpadkem sítě.
V průběhu prvního pololetí byla testována nová verze knihovního systému a připravovány
upravené verze tiskových sestav, uživatelských statistik a vlastních utilit. Na začátku července
byl proveden převod dat a upgrade KKFBZ na novou verzi knihovního systému Verbis 2.0.
Dle požadavků KKFBZ byl upravován výpůjční protokol přes webové rozhraní eVerbis používaný
knihovnami spravovanými knihovnickým střediskem KKFBZ.
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11. HOSPODAŘENÍ KKFBZ V ROCE 2019
REKAPITULACE (v Kč)
Příspěvky a dotace

Neinvestiční prostředky Investiční prostředky

Krajský úřad – příspěvek na činnost
z toho: regionální služby
Účelová dotace ze státního rozpočtu
ČRIT MK ČR
Ostatní dotace (Statutární město Zlín,
Kulturní fond města Zlína)
CELKEM POSKYTNUTO

24,985.705,26

–

3,615.000,00

–

87.000,00

70.000,00

158.489,61

–

7,104.300,00

–

32,335.494,87

70.000,00

REKAPITULACE (v Kč)
Vlastní zdroje

Neinvestiční prostředky Investiční prostředky

Vlastní příjmy KKFBZ

1,924.444,54

–

Rezervní fond

13.166,70

Rezervní fond – finanční dary

13.000,00

–

318.647,20

–

2,269.258,44

–

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Náklady

34,598.537,63

786,00

Výnosy

34,604.753,31

7.000,00

6.215,68

6.214,00

Věcné dary (knihovní fond a lupa)
CELKEM VLASTNÍ ZDROJE
Hospodářský výsledek (v Kč)

Hospodářský výsledek
Celkem hospodářský výsledek

12.429,68 Kč

Na rok 2019 byl Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci, stanoven
příspěvek na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 24,224.000 Kč, z toho na zajištění
výkonu regionálních služeb 3,490.000 Kč.
Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK) ze dne 17. 12. 2018 usnesením
č. j. 0485/Z16/18 byl schválen příspěvek na provoz ve výši
24,224.000 Kč
Z toho závazný objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 18,656.000 Kč a závazný
objem OON ve výši 360.000 Kč. Odvod investičního fondu nařízen nebyl.
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1. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2019: usnesením č. j. 0098/R05/19 ze dne
11. 2. 2019 schválila Rada Zlínského kraje (RZK) navýšení příspěvku na provoz ve výši
776.000 Kč.
Příspěvek na provoz 2019 pro KKFBZ
Z toho na zajištění výkonu regionálních služeb 3,615.000 Kč.

25,000.000 Kč

Stejným usnesením RZK schválila navýšení závazného objemu prostředků na platy o 824.000 Kč.
Objem prostředků na platy po úpravě

19,480.000 Kč

2. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2019: usnesením č. j. 0279/R10/19 ze dne
15. 4. 2019 vzala RZK na vědomí poskytnutí účelových neinvestičních dotací z MK ČR v celkové
výši 87.000 Kč. Jedná se o tyto neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu:
− VISK 2 – Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi
(ÚZ 34053) 21.000 Kč
− VISK 9 – Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL (ÚZ 34053) 36.000 Kč
− Knihovna 21. století – Nákup zvukových knih (ÚZ 34070) 15.000 Kč
− Knihovna 21. století – Učíme se hrou aneb Hrou do života (nákup speciálních didaktických
pomůcek, hraček a her)(ÚZ 34070) 15.000 Kč
Zároveň byl navýšen a účelově vyčleněn závazný objem OON o 46.000 Kč z výše uvedených
dotací MK ČR VISK 2 a VISK 9 a o 63.000 Kč na základě dotace z Kulturního fondu města Zlína
na Literární jaro Zlín 2019, 23. 4. – 7. 5. 2019 a navýšení OON v rámci dotace SMZ, tzn. celkem na
469.000 Kč.
Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem na provoz a skutečností
Rozdíl mezi rozpočtovanou (schválenou) a skutečně poskytnutou výší provozního příspěvku
KKFBZ činí 14.294,74 Kč. Jedná se o časové rozlišení neprodaných časopisů ZVUK, vydaných
v roce 2019 – snížení ve výši 19.207,62 Kč, jejichž náklad byl financován z rozpočtu příspěvku
zřizovatele. Dále jsou zde připočítány časově rozlišené časopisy ZVUK z roku 2017 a 2018 ve
výši 4.912,88 Kč, které byly prodány v roce 2019. Pohyb časového rozlišení prodeje a zůstatku
časopisu ZVUK je zaúčtován na účtu 384 Časové rozlišení zásob.
Z příspěvku zřizovatele byla rozpočtovaná částka po úpravách 3,615.000 Kč na plnění výkonu
regionálních funkcí vyčleněna účelovým znakem 091. Regionálními funkcemi jsou podle
knihovního zákona funkce, v jejichž rámci krajská knihovna 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.
Vyúčtování čerpání rozpočtu regionálních funkcí KKFBZ za rok 2019 bylo předáno zřizovateli
dne 31. 1. 2020.
KKFBZ získala na rok 2019 dotaci od Statutárního města Zlína v celkové výši 5,891.000 Kč na
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Na základě Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína č. 2800 19 0001 ze dne
25. 1. 2019 byla dotace vyplácena ve 3 splátkách, a to v únoru a květnu á 1,960.000 Kč a v září
1,971.000 Kč. Na základě navýšení platových tarifů byla dotace navýšena dodatkem č. 1 ze dne
15. 3. 2019 o částku 376.000 Kč (v měsíci březnu taktéž vyplaceno v plné výši), takže celková
dotace na rok 2019 činila 6,267.000 Kč.
Tato dotace byla použita ve výši 6,162.000 Kč. Dne 18. 12. 2019 byla část dotace ve výši
105.000 Kč vrácena na účet SMZ. Jednalo se o částku, která byla určena na náklady spojené se
stěhováním Obvodní knihovny Malenovice (oprava budovy), což se v roce 2019 neuskutečnilo.
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V březnu získala KKFBZ neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína na realizaci projektu
Literární jaro Zlín 2019, 23. 4. – 7. 5. 2019 ve výši 42.300 Kč. Dotace byla vyúčtována do
10. 6. 2019 a finanční prostředky byly přijaty na účet KKFBZ dne 1. 7. 2019 v plné výši.
V březnu 2019 získala KKFBZ neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína na realizaci
projektu Zlín čte a studuje 2019, nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce KKFBZ,
na 1. pololetí ve výši 450.000 Kč s vyplacením celé částky v dubnu 2019 na účet KKFBZ.
Dotace byla použita v plné výši a vyúčtována v červenci 2019. Druhou dotaci na nákup
knihovního fondu z Kulturního fondu města Zlína obdržela KKFBZ na 2. pololetí 2019 ve výši
450.000 Kč s vyplacením celé částky v srpnu 2019 na účet KKFBZ. I tato dotace na nákup
knihovního fondu byla použita v plné výši a vyúčtována v listopadu 2019.
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 2019 zajistil zřizovatel Zlínský kraj financování KKFBZ ve výši 72,2 %, dotace ze SR
činila 0,7 %, Statutární město Zlín přispělo částkou ve výši 20,6 % a z vlastních příjmů,
zapojením fondů, darů a ostatních příjmů bylo pokryto 6,5 % nákladů v hlavní činnosti.
Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 6.215,68 Kč.
Hospodaření knihovny byla věnována velká pozornost. KKFBZ věnovala velké úsilí optimalizaci
využití veškerých prostředků, které měla v roce 2019 k dispozici. Pohledávky organizace byly
všechny hrazeny v termínu. Nedobytné pohledávky organizace nemá. Závazky z 970 faktur byly
uhrazeny v termínu splatnosti. Daňová povinnost za rok 2019 nevznikla. Organizace sleduje
a zohledňuje daňové úspory použitím rezervního fondu na rozvoj činnosti organizace.
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 61,07 v roce 2019 vzniklo náhradou
za souběh pracovníků při ukončení pracovního poměru, zástupem pracovníků za dlouhodobé
nemoci a proplacením řádné dovolené pracovnici 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, příspěvková
organizace, 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, příspěvkovou organizací, 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 z důvodu eliminace
rizik veřejné podpory po dobu udržitelnosti projektu a také z důvodu nedostatečné kapacity
knihařské dílny pro opravy knihovního fondu v rámci hlavní činnosti pozastavena.
Proto byla proúčtována v doplňkové činnosti v roce 2019 pouze reklamní činnost. Jedná se
o smlouvu o reklamě v souvislosti s festivalem Literární jaro Zlín 2019 v celkové výši 7.000 Kč
s náklady na reklamu ve výši 786 Kč. Tato činnost je označena ORJ 20 bez ÚZ.
Hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2019 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve
výši 6.214 Kč.
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Plnění rozpočtu nákladů a výnosů
Viz Tabulka č. 1

Investice
Odpisový plán s plánem fondu investic na rok 2019 byl schválen RZK usnesením
č. 0199/R09/19 dne 25. 3. 2019.
Pro rok 2019 byl sestaven odpisový plán stávajícího majetku z odpisovaného majetku
pořízeného z dotace MK ČR v roce 2015 (zvětšovací lupa) a v roce 2016 (technické zhodnocení
knihovního softwaru na Implementaci online plateb a prohloubení funkcionality MojeID
v systému Verbis/Portaro a Implementaci rozhraní pro kartové platební terminály do
Verbis/Portaro), dále ze zakoupeného majetku v rámci akce investičního záměru
č. 1201/3/090/070/05/16 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování
komplexního depozitního centra – investiční části, a to nákup 22 ks posuvných regálů na knihy,
skeneru a čističe knih v roce 2018. Odpisy jsou pouze z hlavní činnosti.
První změna odpisového plánu byla schválena RZK usnesením č. 0472/R15/19 ze dne
10. 6. 2019 na základě Rozhodnutí MK ČR č. j. 18473/2019 OULK-OLK o poskytnutí investiční
dotace ze státního rozpočtu ČR z programu VISK 2 – Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro
práci s informačními technologiemi – pořízení dataprojektoru. Výše poskytnuté dotace činila
70.000 Kč. Na základě nabídky byl vybrán dataprojektor s cenou nižší než byla původní nabídka
(125.000 Kč), a to 102.850 Kč. Byl zakoupen dle plánu v měsíci červenci 2019 s počátkem
odpisu srpen 2019. Podle chváleného plánu zůstala dotace MK ČR ve stejné výši 70.000 Kč
a spoluúčast KKFBZ – použití fondu investic – byla o 22.150 Kč nižší, tzn. 32.850 Kč. Tato
částka zůstala navíc v investičním fondu organizace, odpisový plán byl cca o 1.000 Kč nižší,
stejně tak časové rozlišení transferu.
Novým odepisovaným majetkem se tedy stal v roce 2019 dataprojektor v hodnotě 102.850 Kč
s počátečním odpisem od měsíce srpna 2019.
Tento majetek byl svěřen k hospodaření KKFBZ. Vzhledem k tomu, že výše uvedený majetek
nový, tak i stávající majetek byly zakoupeny s podporou EU a SR, je použito časové rozlišení
investičního transferu celkem ve výši 158.489,61 Kč a část odpisu ve výši 35.041,39 Kč je
kryta z příspěvku zřizovatele.
Během roku 2019 byl fond tvořen z odpisů (účet 551) ze stávajícího a nově pořízeného
majetku hlavní činnosti a z přidělené dotace MK ČR.
Celkový stav fondu investic k 31. 12. 2019 činí 138.799,65 Kč.
Zdroje:

Zůstatek fondu investic

136.608,26 Kč

odpisy hlavní činnost

193.531,00 Kč

investiční dotace SR

70.000, 00 Kč

Celkem zdroje

263.531,00 Kč

dataprojektor

102.850,00 Kč

Celkem použití

102.850,00 Kč

Časové rozlišení investičního transferu

158.489,61 Kč

Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2018

138.799,65 Kč

Použití:
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Přehled počtu zaměstnanců
Průměrný evidenční počet zaměstnanců:
fyzické osoby

63,3

přepočtený stav

61,07

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2018

63

z toho: odborní pracovníci

56

THP

3

dělníci

4

z toho pracovníci se ZPS

1

Procento nemocnosti za rok 2019
Průměrná mzda za rok 2019

6,3 %
26.583 Kč

Procento fluktuace za rok 2019

11,05 %
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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. 2019
Hlavní činnost
Rozpočet
UR
Skut.
Číslo
Název ukazatele
2019
k 31.12.
k 31.12.19
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
účtu
3 644
3 875 3 870 633,08
501 Spotřeba materiálu
0,00
0
0
502 Spotřeba energie
0
0
0,00
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
9 592,00
10
10
504 Prodané zboží
-14 294,74
508 Změna stavu zásob vlastní výroby
12 358,44
20
20
511 Opravy a udržování
120
113
112 966,00
512 Cestovné
62 991,00
50
63
513 Náklady na reprezentaci
2 568
2 380 2 331 113,71
518 Ostatní služby
19 156 20 105 20 104 862,00
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální pojištění
6 344
6 613 6 612 337,00
525 Ostatní sociální pojištění
53 036,00
53
53
527 Zákonné sociální náklady
1 037
1 042 1 041 130,74
528 Ostatní sociální náklady
531 Daň silniční
532 Daň z nemovitostí
538 Ostatní daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Ostatní pokuty a penále
543 Odpis pohledávky
543 Dary
547 Manka a škody
549 Ostatní náklady z činnosti
172 195,40
120
172
551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku
193 531,00
190
195
552-3 Zůstatk. cena prodaného dlouhod. nehm. a hm. maj.
554 Prodané cenné papíry a podíly a pozemky
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
36 000,00
0
36
555-6 Tvorba a zúčtování rezerv a opr. položek
562 Úroky
563 Kursové ztráty
86,00
569 Ostatní finanční náklady
0
Náklady (účtová třída 5) celkem

33 312

34 677 34 598 537,63

IČ: 70947422

%
plnění

Doplňková činnost
Rozpočet
UR
Skut.
%
2019
k 31.12. k 31.12.18 plnění
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč

100
96
62
100
100
98
100
100
100
100

1

1

786,00

100
99
100

99,77

1

1

786,00

Celkem

Rozpočet
UR
Skut.
2019
k 31.12.
k 31.12.19
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
3 644
3 875 3 870 633,08
0
0
0,00
0
0
0,00
10
10
9 592,00
0
0
-14 294,74
20
20
12 358,44
120
113
112 966,00
50
63
62 991,00
79
2 569
2 381 2 331 899,71
19 156 20 105 20 104 862,00
6 344
6 613 6 612 337,00
53
53
53 036,00
1 037
1 042 1 041 130,74
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
120
172
172 195,40
190
195
193 531,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
36
36 000,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
86,00
0
0
0,00
79

33 313

34 678 34 599 323,63

%
plnění
100
96
62
100
100
98
100
100
100
100

100
99
100

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 nároků 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
Rozpočet
UR
Skut.
2019
k 31.12.
k 31.12.19
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
11 870,00
10
12
1 754
1 881 1 880 272,00
20
28
27 584,00

63
340

26 166,70
322 075,20

42
95

2

2

1 290,54

65

100
99
100

6 791

25 000 24 985 705,26
160
158 489,61
87
87 000,00
0,00
0
7 104 7 104 300,00

33 312

34 677 34 604 753,31

24 224
157

0

0

6 215,68

Doplňková činnost
Rozpočet
UR
Skut.
%
2019
k 31.12. k 31.12.19 plnění
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč

99
100
99

50
304

Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů

Výsledek hospodaření po zdanění

%
plnění

5

7

#DIV/0!

100
100

5

7

7 000,00

4

6

6 214,00

0,00
0,00
0

0

6 215,68

7 000,00

Celkem
Rozpočet
UR
Skut.
2019
k 31.12.
k 31.12.19
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
10
12
11 870,00
1 754
1 881 1 880 272,00
20
28
27 584,00
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
0
0
0,00
50
63
26 166,70
100
309
347
329 075,20
0
0
0,00
0
0
0,00
2
2
1 290,54
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
24 224 25 000 24 985 705,26
157
160
158 489,61
0
87
87 000,00
0
0,00
6 791
7 104 7 104 300,00
100

33 317
4

34 684 34 611 753,31
6

0,00
0,00
4

6

6 214,00

12 429,68
0,00
0,00

4

6

12 429,68

%
plnění
99
100
99
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95

65

100
99
100
#DIV/0!

100
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 2019


Pořadí podle počtu výpůjček přepočtených na jeden exemplář
Beletrie pro dospělé
Pořadí

Název knihy / Autor

1.

Tma / Jozef Karika

2.–3.
4.

Hříšný lord Julian : tajemství rodu Wherlocků / Hannah Howell
Olivovník / Lucinda Riley
Geniální přítelkyně. Díl druhý, Příběh nového jména : mládí / Elena
Ferrante

Počet půjčení
19
18
16,5

Zůstaň : cyklus WAGs 2 / Sarina Bowen, Elle Kennedy
Doktorka z konce světa / Meredith Appleyard
5.–9.

Nenasytná / Sylvia Day

16

Květy v poušti / Elizabeth Haran
Galerie mrtvých / Chris Carter
Naučná literatura pro dospělé
Pořadí

Název knihy / Autor

Počet půjčení

1.

Raději zešílet v divočině : setkání s šumavskými samotáři / Aleš
Palán, Jan Šibík

14

2.

Voda, která hoří / Jitka Vodňanská

13

Všichni žijem' v blázinci : současnost očima psychiatra / Renata
Červenková, Radkin Honzák
Biologie víry : jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků / Bruce
H. Lipton

12

Terapie sdílením : ♯rozchodovevety / Ester & Josefina
3.–9.

Bleskové dezerty

12

Čas psychopatů / Radkin Honzák, František Honzák
Sladkosti ze Svatojánu / Eva Francová
Můj svět / Peter Sagan s Johnem Deeringem
10.


Jiná / Gabriela Koukalová, Martin Moravec

11,33

Absolutní vítězové v počtu výpůjček titulu bez ohledu na počet exemplářů
1.-2.

Do posledního dechu : další případ Eriky Fosterové / Robert Bryndza
Okamžiky štěstí / Patrik Hartl

16,5

Příloha 3
Programy pro školy
Ústřední knihovna – oddělení pro děti
Pro mateřské školy se uskutečnilo 58 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, nižších ročníků víceletých gymnázií a škol se speciálním zaměřením
proběhlo 227 vzdělávacích programů:
− Bacha na fake news
− Barevný svět ilustrací Galiny Miklínové
− Bezpečný internet
− Co se týká jazyka
− Čtení v bublinách
− Dášeňka a Devatero pohádek bratří Čapků
− Dobrodružství Marka Twaina
− Exkurze
− František Bartoš
− Historie města Zlína
− Historie písma a knihtisku
− Holocaust a válka očima dětí
− Hříčky se slovíčky
− Jak chutná klasika? (Karel Čapek)
− Jak se neztratit v naučné literatuře
− Jak správně citovat
− Jsem na cestě kolem světa
− Karel IV. – Otec vlasti
− Kdo si pospíší na knihy Zuzany Pospíšilové? Neprohloupí!
− Kdo zkusí rébusy?
− Kniha a já
− Knihovna zdrojem informací
− Lelkování s Pavlem Šrutem
− Literární hrdinové – mýtus a skutečnost I, II
− Miroslav Zikmund – Tatrovkou do světa
− Po stezkách zlatokopů. Jack London
− Po stopách rytíře Miloše aneb zlínské pověsti
− Pohádkový svět Františka Nepila
− Práce s informačními zdroji
− Se slušností nejdál dojdeš
− Seznamte se s Karlem Čapkem
− Svěrákovy radovánky

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla
Systematická výchova k práci s informacemi
Škola hrou. Jan Amos Komenský
To bylo prima čtení
Tomáš Baťa
V dávných dobách… život Slovanů
Ve sváteční čas s Jiřím Trnkou
Velikonoce u nás i ve světě
Zábavné příběhy z knihoven
Záhady pro začínající detektivy

Pro dospělé handicapované uživatele bylo realizováno 13 vzdělávacích programů:
− Bezpečný internet
− Co se týká jazyka
− Exkurze
− Historie písma
− Hrajeme si s pohádkou
− Miroslav Zikmund – 100 let
− Světem hudebních nástrojů
− V dávných dobách… život Slovanů
− Velikonoce
Ústřední knihovna – oddělení pro dospělé
Pro žáky mateřských a základních škol se uskutečnilo 16 vzdělávacích programů s hudební
tematikou:
− Do filmu a za pohádkou
− Klasikové české hudby
− Staročeské Vánoce
− Světem hudebních nástrojů
− Vánoce ve světě
− Vývoj populární hudby
Ústřední knihovna
Pro střední školy bylo realizováno 51 vzdělávacích programů:
− … A bude hůř, aneb totalitní doba pohledem literatury
− Baťa – Tomáš a Jan Antonín Baťové
− Baťovský tisk
− Cesta z podzemí až na svobodu
− Citace a citování
− Čemu mohu věřit?
− Databáze pro každého
− Demokracie, to je nejen svoboda, ale i zodpovědnost
− Exkurze
− Exkurze – únikovka
− Hravé bystření mysli. Rozečti se
− K-kvíz
− Knižní trh v ČR

−
−
−
−

Nejlepší seminárka na světě
Soused spisovatel
Tahle planeta není pro bezohledný
Vznik republiky 1918

Obvodní knihovna Jižní Svahy
Pro mateřské školy se uskutečnilo 32 vzdělávacích programů:
− Dobrý den, děkuji a na shledanou!
− Když přichází zima
− Mláďátka na dvoře
− Podzim přichází
− Poprvé v knihovně
− Povolání
− Přišlo jaro
− S veverkou o podzimu
− Těšíme se na Vánoce
− Velikonoce
− Zimní sporty
Pro žáky základních škol a škol se speciálním zaměřením se uskutečnilo 100 vzdělávacích
programů:
− Čas s knížkou
− Čtenářská dílna
− Hody, hody, doprovody
− Hravé odpoledne s Ferdou Mravencem
− Lidské tělo
− Můj milý deníčku
− Nezbedná písmenka
− Superčtenář a bubliny
− Vánoce dřív, doma i jinde
− Ve dvou se to lépe táhne
− Z knihy film a z filmu kniha
Obvodní knihovna Malenovice
Pro mateřské školy se uskutečnilo 7 vzdělávacích programů Setkání s knihovnou.
Pro žáky základních škol se uskutečnilo 32 vzdělávacích programů:
− Detektivky pro děti
− H. Ch. Andersen
− Kniha pro mě
− Pověsti našeho regionu
− Setkání s knihovnou
− Vánoce s Astrid Lindgrenovou

Obvodní knihovna Díly
Pro mateřské školy se uskutečnilo 16 vzdělávacích programů:
− Ilustrace a ilustrátoři
− Neotesánek
− Poprvé v knihovně
Pro žáky základních škol se uskutečnilo 17 vzdělávacích programů:
− Neotesánek
− Poprvé v knihovně
− Rébusy a hlavolamy
− Tajemná křížovka
Pobočka Kudlov
Pro mateřskou školu se uskutečnila jedna beseda.

Pobočka Prštné
Pro mateřskou školu se uskutečnily besedy Přišlo jaro, Co je to knihovna? a Povídání o knihovně.

Příloha 4
Kulturní a vzdělávací pořady pro veřejnost
11. ledna

ČTERÁD. Konzultace a poradenství k četbě.

16. ledna

Peru. Cestopisná beseda s Milem Šťouračem o třetí největší zemi Jižní Ameriky,
její přírodě a památkách.

23. ledna

Vídeňská opereta a přínos Franze von Suppé. Přednáška Mgr. Marka Obdržálka
(cyklus V hudbě život Čechů).

30. ledna

Klub milovníků knih. Nejoblíbenější kniha roku 2018.

6. února

Koloběžkou po Asii. Cestovatelská přednáška Marka Jelínka o sedmiměsíční cestě
napříč kontinentem.

14. února

Šárka Šišková: A co láska? Povídání o psaní, autorské čtení a autogramiáda
zlínské rodačky, renomované oděvní návrhářky a akademické malířky.

14. února

ČTERÁD. Konzultace a poradenství k četbě.

20. února

Od potulných muzikantů k respektovaným hudebním osobnostem. Přednáška
Petra Číhala (cyklus V hudbě život Čechů).

26. února

Den otevřených dveří se zaměřením na dětské čtenáře (Pobočka Příluky).

6. března

Aikidó s knihovnou. Japonské umění sebeobrany představil Aikidó klub Zlín
(cyklus Aktivně s knihovnou).

6. března

Současná literární tvorba. Beseda v Klubu seniorů (Pobočka Lhotka).

7. března

Slovácko sa nesúdí. Čtení v Klubu seniorů z knihy Zdeňka Galušky, představení
časopisu Moje země (Pobočka Příluky).

13. března

Klub milovníků knih. Regionální literatura.

14. března

ČTERÁD. Konzultace a poradenství k četbě.

14. března

LiStOVáNí: Co by můj syn měl vědět o světě. Scénické čtení z knihy Frederika
Backmana. Účinkoval Lukáš Hejlík.

18. března

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

20. března

Hudba středověku. Přednáška Radima Bačuvčíka (cyklus V hudbě život Čechů).

27. března

Nepál. Cestovatelská přednáška Roberta Baziky o unikátním místě světa,
úžasných lidech a nekonečně krásné přírodě.

28. března

Eva Kantůrková: O jinakosti. Beseda s českou prozaičkou a scénáristkou nejen
o její poslední knize. Moderoval Karel Milička.

březen

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

1. dubna

Aprílové deskohraní. Setkání aktivních hráčů společenských her.

3. dubna

Pamětní knihy železničních stanic – unikátní pramen k regionálním dějinám.
Úvodní přednáška Ing. Miroslava Kunta z Národního archivu z jarního cyklu
Železniční doprava (cyklus Rozumíme historii?!).

9. dubna

Beseda se spisovatelem Josefem Holcmanem (Pobočka Kudlov).

10. dubna

Železnou cestou Moravou. Přednáška Mgr. Aleny Borovcové z Národního
památkového ústavu z jarního cyklu Železniční doprava (cyklus Rozumíme historii?!).

11. dubna

ČTERÁD. Konzultace a poradenství k četbě.

12. dubna

Výroba velikonočních ozdob a kraslic (Pobočka Kudlov).

16. dubna

Setkání s nevidomými. První setkání s handicapovanými uživateli.

17. dubna

Klub milovníků knih. Agatha Christie.

Literární jaro Zlín 2019 (23. dubna–7. května)
23. dubna

Zahrada s meruňkami, včelami a mandloní. Radek Malý, František Petrák, Pavel
Jungmann. Autorské čtení a beseda, moderoval Martin Stöhr, hudební doprovod
Eliška Lajdová.

24. dubna

Tomáš Kubíček: česká literatura v zahraničí. Odborná přednáška o činnosti
Českého literárního centra, Lipském knižním veletrhu a projektu Český rok, který
představuje v německojazyčných zemích českou kulturu. Host Marek Šindelka.

24. dubna

Marek Šindelka: Únava materiálu. Autorské čtení a představení románu
inspirovaného osudy běženců oceněného Magnesií Literou.

25. dubna

Stanislav Struhar: Dar naděje. Zlínský rodák žijící v Rakousku četl ze svého
románu. Moderátorka Markéta Kliková. Hudba Štěpán Holík a Vlastimil Škoda.

26. dubna

Viktorie Hanišová: Houbařka. Autorské čtení románu Houbařka a ukázka
z připravované knihy Rekonstrukce. Moderátor Zdeněk Staszek.

29. dubna

Dora Kaprálová: Ostrovy. Autorské čtení připravované knihy brněnské rodačky
žijící v Berlíně. Moderátor Martin Pášma. Hudební doprovod Martin Kot.

30. května

Radka Denemarková: Hodiny z olova. Autorské čtení románu inspirovaného
pobytem autorky v Číně, který získal cenu Magnesia Litera 2019. Hudební doprovod
Eliška Lajdová.

30. dubna

Dora Kaprálová: Ostrovy. Beseda se studenty Gymnázia a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně, TGM. Moderátor Martin Pášma.

2. května

Emil Hakl: Výsek. Autorské čtení nové knihy, výběru fejetonů, které vycházely
v magazínu Čilichili v letech 2005–2016. Moderátor Martin Pášma. Hudební
doprovod Žamboši.

3. května

Emil Hakl: Výsek. Beseda se studenty Gymnázia Lesní Čtvrť ve Zlíně. Moderátor
Martin Pášma.

3. května

Jaroslav Rudiš: Český ráj. Autorské čtení a uvedení nejnovější knihy. Moderátor
Joachim Dvořák. Hudební doprovod Štěpán Holík.

7. května

Hostinec U kamenného stolu. Četl Marek Příkazký. Hudební doprovod sestry
Helena a Julie Vajdákovy. Partner akce Živý Zlín.

9. května

ČTERÁD. Konzultace a poradenství k četbě.

9. května

Bretaň. Přednáška Lise Kerboriou o Bretani ve francouzštině s českým
tlumočením. Ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem Zlín.

15. května

Jak se Zlín přiblížil světu. 120 let železnice Otrokovice-Zlín-Vizovice. Přednáška
Mgr. Davida Valůška ze Státního okresního archivu Zlín v rámci jarního cyklu
Železniční doprava (cyklus Rozumíme historii?!).

17. května

Muzejní a galerijní noc v knihovně: Knihovníkova šifra. Zábavný večer v knihovně
spojený s luštěním na téma Zlínská architektura.

21. května

Prodej knih vyřazených z fondu knihovny (Ústřední knihovna).

22. května

Klub milovníků knih. Současné příběhy o lásce.

22. května

Hudba žebravá. Přednáška Radima Bačuvčíka (cyklus V hudbě život Čechů).

28. května

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

3. června

Nevidět neznamená nevnímat. Vernisáž výstavy fotografa Lubomír Pavelčáka v rámci
25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, hudební doprovod Zdeněk
Hradil (ve spolupráci se Sjednocenou unií nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.).

7. června

Petr Mišák: Rút. Představení divadla hudby a poezie AGADIR.

13. června

ČTERÁD. Konzultace a poradenství k četbě.

19. června

Klub milovníků knih. Česká knižní produkce pro děti.

21. srpna

Tradiční himalájská jóga. Přednáška a cvičení s Miroslavou Boucovou (cyklus
Aktivně s knihovnou).

2. září

Uvnitř černobylské zóny. Komentovaná fotoreportáž plzeňského fotografa Milana
Říského.

3. září

Milan Říský: LIVE. Vernisáž interaktivní výstavy koncertních fotografií plzeňského
fotografa a redaktora.

5. září

Čtení z povídek Kateřiny Dubské, beseda a prezentace časopisů v Klubu seniorů
(Pobočka Příluky).

10. září

Slova z listů. Literární pořad – přednes z tvorby zlínských autorů.

11. září

Torzální architektura a památková péče ve Zlínském kraji. Přednáška Radima Vrly
z odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži (cyklus 30 let
památkové péče ve Zlínském kraji aneb památkové obnovy po roce 1989).

12. září

ČTERÁD. Konzultace a poradenství k četbě.

12. září

Karel chodí po zemi. Autorské čtení z nové knihy Josefa Holcmana o životě
a dobách etnografa a folkloristy Karla Pavlištíka, jedné z nejvýraznějších postav
kulturního života jihovýchodní Moravy.

19. září

Běhej s knihovnou – ultramaratony a extrémní závody. Beseda s běžcem Bobem
Komínem a tradiční společný běh (cyklus Aktivně s knihovnou).

25. září

Klub milovníků knih. Cestujeme s Ladislavem Ziburou.

25. září

Navždy spolu. Premiéra filmu studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na téma
život se schizofrenií s následnou besedou s tvůrci a odborníky (v rámci Týdnů pro
duševní zdraví).

1. října

Retro K-kvíz. Vědomostní kvíz pořádaný při příležitosti Dne seniorů.

2. října

Jak se nezbláznit z přehršle informací? Přednáška Miloše Gregora, spoluautora
knihy Nejlepší kniha o fake news.

3. října

Podzimní deskohraní. Setkání aktivních hráčů společenských her.

8. října

Michaela Malá: Homo psychoticus. Autorské čtení v rámci Týdnů pro duševní zdraví.

9. října

Šárka Šišková: Dokonalý život? Křest nové knihy renomované oděvní návrhářky
a spisovatelky.

10. října

Andor Šándor: Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme? Přednáška bývalého
náčelníka vojenské zpravodajské služby a bezpečnostního experta.

14. října

Čtení z tvorby Františka Nepila v klubu seniorů (Pobočka Příluky).

15. října

Robert Fulghum: Opravář osudů. Scénické čtení a beseda s americkým autorem.
Dále účinkovali Diana Toniková a Ladislav Odrazil.

17. října

Dobytí jižního hvězdnatého ráje. Cestovatelská beseda Petra Horálka.

17. října

Prodej knih vyřazených z fondu knihovny (Ústřední knihovna).

23. října

Jurkovičův Libušín a jeho obnova. Přednáška Věry Horové z odborného pracoviště
Národního památkového ústavu v Kroměříži (cyklus 30 let památkové péče ve
Zlínském kraji aneb památkové obnovy po roce 1989).

30. října

Klub milovníků knih. Inspirativní ženy.

6. listopadu

Letecká doprava firmy Baťa. Přednáška Ing. Jana Dúbravčíka k výročí 95 let
zlínského letectví.

11. listopadu Tajemství libosadu. Výstava ilustrací Elišky Chytkové ke knize Petra Hudce
vydanou Národní památkovým ústavem v Kroměříži. Hudební doprovod Lucie
Fajkusová (harfa).
13. listopadu Devět měsíců na koloběžce Jižní Amerikou. Cestovatelská přednáška Marka
Jelínka.
14. listopadu ČTERÁD. Konzultace a poradenství k četbě.
20. listopadu Reminiscence aneb Co jsme si, to jsme si. Komentovaná hudební beseda s Petrem
Vítkem o kultuře ve Zlíně mezi léty 1980–2000.
20. listopadu Klub milovníků knih. Klasické dílo v komiksu.
20. listopadu Výroba adventních věnců (Pobočka Kudlov).
21. listopadu Josef Leikert: Šepot kroků/Šepot krokov. Prezentace a dramatizace básnické
sbírky slovenského autora.
21. listopadu Život a hudba Bedřicha Smetany. Beseda v Klubu seniorů (Pobočka Velíková).
27. listopadu Jurkovičova-Köhlerova křížová cesta. Přednáška Anny Grossové z odborného
pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži (cyklus 30 let památkové
péče ve Zlínském kraji aneb památkové obnovy po roce 1989).
28. listopadu LiStOVáNí: Život k sežrání. Scénické čtení z knihy Mikäela Olliviera. Účinkovali
Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Markéta Jánská.
5. prosince

Adventní zastavení. Beseda pro Klub seniorů (Pobočka Mokrá).

9. prosince

Mikulášské deskohraní. Setkání aktivních hráčů společenských her.

11. prosince

Obnova památek Baťova Zlína. Přednáška Ladislava Buchty z odborného
pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži (cyklus 30 let památkové
péče ve Zlínském kraji aneb památkové obnovy po roce 1989).

11. prosince

Klub milovníků knih. Humoristické příběhy.

12. prosince

ČTERÁD. Konzultace a poradenství k četbě.

20. prosince

ČTERÁD. Konzultace a poradenství k četbě.

Výstavky
Ústřední knihovna
leden

Kontinenty – DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola

únor

Výtvarné střípky – ZŠ Komenského I, Zlín

leden–únor

Miroslav Zikmund – dokumenty z fondu knihovny
Baťovské školství – dokumenty z fondu knihovny

březen

Afrika očima dětí – Centrum Dialog, o. p. s.

březen–duben

Beat generation & Lawrence Ferlinghetti – dokumenty z fondu knihovny
Otrokovice–Zlín–Vizovice – dokumenty z fondu knihovny

duben

Černobílý svět očima dětí – ZŠ Komenského I, Zlín

duben-květen

Sigmund Freud: odhalení 21. století – Rakouské kulturní fórum v Praze (Literární
jaro 2019)

květen

Výstava výtvarných prací studentů FHS UTB Zlín

květen–červen

Katedra designových nástrojů – dokumenty z fondu knihovny
Jindřich Spáčil – dokumenty z fondu knihovny

červen

Nevidět neznamená nevnímat – Lubomír Pavelčák (fotografie), SONS ČR, z. s.

červenec–srpen

30 let ZUŠ Zlín–Jižní Svahy – výstava prací výtvarného oboru
Jiří Orten – dokumenty z fondu knihovny
Ze Zlína do Zlína. Přestupní stanice Gottwaldov. Jiří Voženílek – Pavel Novák –
Eva Jiřičná – dokumenty z fondu knihovny

září

Milan Říský: LIVE – interaktivní výstava koncertních fotografií

září–říjen

Květa Legátová – dokumenty z fondu knihovny
Koruna československá – měna Československé republiky – dokumenty z fondu
knihovny

říjen

Napsáno životem – CSP Zlín, o. p. s., Horizont

listopad

Tady nová republika – výstava Národního pedagogického muzea a knihovny
J. A. Komenského v Praze
100 let prvního zákona o veřejných knihovnách – výstava Národní knihovny
České republiky

listopad–prosinec

Tajemství libosadu – ilustrace Elišky Chytkové ke knize Petra Hudce
Josef Pinkava – dokumenty z fondu knihovny
Jiří Trnka – dokumenty z fondu knihovny
Hrajeme si v kouzelné zahradě – soutěžní práce dětské výtvarné soutěže
Sametový Zlín – novinové výstřižky z digitální knihovny Kramerius k 30. výročí
Sametové revoluce

Obvodní knihovna Jižní Svahy
leden–únor

Svět na bílo – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy

leden–březen

Zima – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy

březen–duben

Jaro – školní družina ZŠ Zlín, Okružní
Příroda kolem nás – Dům dětí a mládeže Astra
Hrátky s textilem – ZŠ Zlín, Okružní

květen–červen

Moje znamení – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy
Mláďata – ZŠ Zlín, Okružní
Kočky – školní družina ZŠ Zlín, Okružní

červenec–srpen

Ze školního archivu – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy

září–říjen

Do školy na kole – ZŠ Zlín, Okružní
Pohádkové prázdniny v obrázcích – obrázky z letního cyklu v knihovně
Střípky ze života ZUŠ – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy

listopad–prosinec

Inspirováno přírodou – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy

Obvodní knihovna Díly
leden–březen

Zimní čas – MŠ Zlín, Slínová

březen–duben

Jarní tvoření – školní družina ZŠ Komenského II, Zlín

duben–červen

Jaro se probouzí – školní družina ZŠ Dřevnická, Zlín

červen–srpen

Prázdninové cestování – MŠ Zlín, tř. T. Bati

srpen–říjen

U vody – školní družina ZŠ Dřevnická, Zlín

listopad–prosinec

Můj kamarád – MŠ Zlín, Slínová

prosinec

Zimní radovánky – MŠ Zlín, tř. T. Bati

Obvodní knihovna Malenovice
leden

Zima kolem – ZUŠ Zlín-Malenovice

březen

Zima už je pryč – MŠ Zlín, tř. Svobody
Vynálezy – ZUŠ Zlín-Malenovice

duben

Přírodniny – ZUŠ Zlín-Malenovice

březen–květen

Obrázky pro radost – MŠ Zlín, tř.Svobody

květen–červen

Pítka – ZUŠ Zlín–Malenovice

červen–srpen

Svět barev – MŠ Zlín, tř. Svobody

září–listopad

Pastelkami k úsměvu – výstava amatérské výtvarnice Ivy Adamové

říjen–listopad

Mamuti – ZUŠ Zlín-Malenovice

prosinec

Masky – ZUŠ Zlín-Malenovice

Pobočka Kostelec
duben

Velikonoční zvyky a tradice

prosinec

Andělské setkání

Pobočka Velíková
květen

Výstava knih pro nejmenší

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

FILÍPKOVÁ, Eva. Veligrad - hlavní město Velké Moravy. XXI. kolokvium slovenských,
moravských a českých bibliografů [online]. Hradec Králové: Studijní a věděcká knihovna
v Hradci Králové, 2019, s. 13-19 [cit. 2019-10-17]. ISBN 978-80-7052-134-2.
Dostupné z: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/XX-kolokviumslovenskych,-moravskych-a-ceskych-bib.aspx.

2.

SKOVAJSOVÁ, Olga a Pavla ČÁSTKOVÁ. Čtenářský spolek Pokrok a spolková činnost na
Zlínsku. Lukovský zpravodaj, 2019, 70(2), s. 22-23.

3.

TAKÁCSOVÁ, Veronika a Pavla ČÁSTKOVÁ. Nejoblíbenější dětské knihy první
republiky. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: Moravská zemská
knihovna, 2019, 33(1), 22-23. ISSN 0862-1985.

4.

TOMANCOVÁ, Jana. Weby pro knihovny ve Zlínském kraji. U nás: knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2019, 29(3), s. 15-17. ISSN 0862-9366.
Dostupné z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190311.pdf.

5.

TOMANCOVÁ, Jana. Čtenářský spolek a knihovna ve Zlíně. Čtenář: měsíčník pro knihovny,
2019, 71(10), s. 363-364. ISSN 0011-2321.

6.

TOMANCOVÁ, Jana. Nejlepší knihovny a knihovníci Zlínského kraje v roce 2019. Zvuk
Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění, 2019, 2019(2), s. 11-14.
ISSN 1214-0139.

7.

KAŇKA, Jan. Ohlédnutí za Bibliowebem 2019. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2019,
71(7/8), s. 279-280. ISSN 0011-2321.

Vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích
1. ADÁMKOVÁ Věra: Aktuality ze světa knihoven, Seminář pro knihovníky okresu, 6. 11.,

Zlín.

2. HOFERKOVÁ Jana, Bc.: Služby klientům se speciálními potřebami v KKFBZ, seminář

Knihovny a uživatelé se zdravotním postižením, 7. 11., Vsetín

3. KAŇKA, Jan, Ing.: 20 let Bibliowebu: jak na tom jsme?, konference Elektronické služby

knihoven V., 14.–15. 5., Zlín.

4. KAŇKA, Jan, Ing.: garance programového bloku Infobox, konference Knihovny

současnosti, 10.–12. 9., Olomouc.

5. KAŇKA, Jan, Ing.: garance a moderování sekce Archivy a knihovny: Můžeme se

inspirovat? 18. celostátní archivní konference, 23.–25. 4., Plzeň.

6. KAŇKA, Jan, Ing.: Knihovny jako společný jmenovatel spolupráce paměťových institucí ve

Zlínském kraji, konference Sto let regionu a regionální literatury v knihovnách,
22.–23. 10., Ostrava

7. TOMANCOVÁ Jana, Ing: Proměny knihoven Zlínského kraje., 14. setkání starostů obcí

a knihovníků okresu Zlín, 3. 4., Zlín.

8. TOMANCOVÁ Jana, Ing: Knihovny ve Zlínském kraji – metodiky, trendy a problémy,

VI. Workshop pro metodiky, 19.–20. 11., Zlín.

9. TOMANCOVÁ Jana, Ing: Knihovna roku 2019. Zkušenosti a postřehy z práce komise,

Kolegium SKIP Velká Morava, 4. 12., Brno.

Příloha 6
Akce pro školy a veřejnost 2019 (1. část)

Večer s Andersenem, pobočka
Podlesí (29. března)

O jinakosti. Eva Kantůrková, Karel
Milička (28. března)

Beseda s Josefem Holcmanem,
pobočka Kudlov (9. dubna)

Literární jaro: Radek Malý, Pavel
Jungmann, František Petrák, Martin
Stöhr (23. dubna)

Literární jaro: Dora Kaprálová
(29. dubna)

Literární jaro: Emil Hakl (2. května)

Literární jaro: Joachim Dvořák,
Jaroslav Rudiš (3. května)

Bretaň. Lise Kerboriou (9. května)

Jak se Zlín přiblížil světu. 120 let
železnice Otrokovice-Zlín-Vizovice.
David Valůšek (15. května)

Muzejní a galerijní noc. Knihovníkova Jsem na cestě kolem světa
šifra (17. května)
(22. května)

Nevidět neznamená nevnímat.
Vernisáž výstavy (3. června)

Akce pro školy a veřejnost 2019 (2. část)

Indiánské léto v parku (22. srpna)

Milan Říský: LIVE. Vernisáž výstavy
(3. září)

Karel chodí po zemi. Rostislav
Marek, Antonín Bajaja, Josef
Holcman (12. září)

Jak se nezbláznit z přehršle
informací? Miloš Gregor (2. října)

Opravář osudů. Robert Fulghum,
Diana Toniková, Ladislav Odrazil
(15. října)

Jurkovičův Libušín a jeho obnova.
Věra Horová (23. října)

Letecká doprava firmy Baťa.
Jan Dúbravčík (6. listopadu)

Tajemství libosadu. Vernisáž
Jurkovičova-Köhlerova křížová
výstavy, Eliška Chytková, Petr Hudec cesta. Anna Grossová
(11. listopadu)
(27. listopadu)

LiStOVáNí: Život k sežrání. Markéta Den pro dětskou knihu: Výstava
Jánská, Alan Novotný a Lukáš Hejlík Hrajeme si v kouzelné zahradě
(28. listopadu)
(30. listopadu)

Den pro dětskou knihu: Pohádky
a MALÉhRY (30. listopadu)

Příloha 7
Ediční činnost a odborné akce v roce 2019 (obrazová příloha)

Obálka časopisu ZVUK Zlínského
kraje, jaro/léto 2019

Obálka časopisu ZVUK Zlínského
kraje, podzim/zima 2019

Obálka ročenky Knihovny Zlínského
kraje: Činnost a výsledky veřejných
knihoven 2018

Škola a knihovna.
Nabídka vzdělávacích programů
pro školy 2019/2020

Čtení na dosah.
Knihovnické a informační služby.
Aktualizace 2019

Literární jaro: Česká literatura
v zahraničí. Tomáš Kubíček, Marek
Šindelka (24. dubna)

Elektronické služby knihoven V.,
workshop (14. května)

Elektronické služby knihoven V.,
exkurze knihovny (14. května)

Kolokvium pro pedagogy (28. srpna)

Ocenění knihoven a knihovníků
Zlínského kraje za rok 2019
(8. října)

Jednání Rady SDRUK (12. listopadu) Workshop pro metodiky
(19. listopadu)

Příloha 8
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