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ÚVOD 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (dále jen KKFBZ) plní 
funkci krajské knihovny a funkci městské knihovny na základě smlouvy se statutárním městem 
Zlínem, které se na jejím financování podílí. Krajská knihovna poskytuje knihovnické 
a informační služby v Ústřední knihovně v budově 15 na Vavrečkově ulici, ve třech obvodních 
knihovnách na Jižních Svazích, v Malenovicích a na Dílech a v 10 menších pobočkách na území 
města Zlína.  

Rok 2017 bychom mohli ve stručnosti charakterizovat těmito body: 

 plné zapojení KKFBZ do projektu Knihovny.cz, tzv. Centrálního portálu knihoven,  

 projekt Vybudování komplexního depozitního centra KKFBZ – program IROP, výzva č. 25 
Knihovny – schválení projektové žádosti a ukončení první etapy projektu,  

 zvýšení zájmu o elektronické služby knihovny – eVýpůjčky, přístup do elektronických 
databází,  

 realizace šesti samostatných projektů s podporou dotace Ministerstva kultury ČR (dále 
jen MK ČR) a tří projektů s dotací Kulturního fondu města Zlína, zapojení do dalších 
celostátních projektů MK ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (dále jen 
SKIP), 

 zavedení rodinné registrace, zaměření služeb na začínající čtenáře a rodiny s dětmi, 
nárůst počtu dětských čtenářů,  

 celostátní odborné akce – konference Elektronické služby knihoven IV a seminář 
hudebních knihoven Hudba východní Moravy v průběhu staletí,  

 rozšíření nabídky vzdělávacích a kulturních akcí v knihovně, posílení komunitních aktivit 
knihovny (Klub maminek, Klub milovníků knih, Smajlík – klub dětských čtenářů…), 
úspěšné vzdělávací cykly s tematikou historie, památek, hudby, zdravého životního 
stylu,  

 zahájení revize knihovního fondu. 

KKFBZ se věnuje ochraně a zpřístupnění vzácných a historických dokumentů. Digitální knihovna 
KKFBZ (dlib.kfbz.cz) byla v závěru roku upgradována na nejnovější verzi systému Kramerius 
5.3.9. Bylo do ní importováno 140 titulů nově digitalizovaných regionálních monografií, tj. 
12 242 stran (výsledek projektu Ochranné reformátování regionálních monografií Zlínska 
podpořeného dotací programu VISK 7 Kramerius). V současné době obsahuje digitální knihovna 
367 914 stran dokumentů. Díky novému rozhraní vyvinutému Moravskou zemskou knihovnou 
v Brně je do digitální knihovny možno přistupovat také na adrese digitalniknihovna.cz/kfbz 
a rovněž mobilní aplikací Kramerius pro Android a iOS. 

Bohužel se nepodařilo udržet nárůst přírůstku knihovního fondu z roku 2016, přírůstek 
knihovního fondu (včetně darů a povinného výtisku) oproti roku 2016 klesl o 1 010 knihovních 
jednotek. Nákup knihovního fondu je realizován z příspěvku zřizovatele, dotace Kulturního 
fondu města Zlína a vlastních příjmů. Problémem zůstává nerovnoměrnost finančních prostředků 
na nákup knih v průběhu roku.  

Pokles počtu návštěvníků knihovny pokračoval především u uživatelů internetu, stále více 
uživatelů přichází do knihovny vybaveno vlastním přenosným zařízením a využívá volně 
dostupnou síť wifi. 

V roce 2017 se v knihovně uskutečnilo 716 kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost 
– besed, přednášek, výstav, autorských čtení, kurzů, exkurzí atd., které navštívilo 28 786 
návštěvníků (o 200 více jako v roce 2016). Tyto údaje potvrzují trend posledních let, že do 
knihoven přichází stále více lidí nejen kvůli četbě a studiu, ale také za kulturou, vzděláváním 
a setkáváním.  

Největší literární akcí byl festival Literární jaro Zlín 2017, který se uskutečnil na přelomu dubna 
a května s podporou Zlínského kraje, Kulturního fondu města Zlína a dalších partnerů a byl mj. 
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věnován německé literatuře a významu redakční a nakladatelské práce. 

Rok 2017 byl věnován kromě propagace akcí také službám knihovny, podpoře čtenářství 
a registrace do knihovny. Speciální kampaní na podporu čtenářství byla akce Vesele do školy, 
vesele do knihovny. Úspěšné byly mj. kampaně na sociální síti Facebook, vyhodnocení nejlepší 
Babičky čtenářky nebo pokračování nového cyklu Aktivně s knihovnou. Nově v oblasti sociálních 
sítí provozuje knihovna svůj profil na Instagramu zaměřený na mladou generaci. Videa 
o knihovně a z akcí jsou od roku 2017 soustředěna na kanálu YouTube.  

Knihovna se dlouhodobě věnuje podpoře dětského čtenářství, k oblíbeným akcím patřily Večer 
s Andersenem v Ústřední knihovně a v pobočce Podlesí, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, 
literární a výtvarné soutěže, dílny, divadélka, výstavy a další akce. Nabídka akcí pro děti byla 
v Ústřední knihovně a v Obvodní knihovně Jižní Svahy bohatá i o letních prázdninách a využili ji 
nejen jednotlivci, ale i děti z příměstských táborů. Dospělí čtenáři se nově mohli o prázdninách 
zapojit do Letní čtenářské výzvy.  

V rámci doprovodného programu 56. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež se konala 
Literární zóna připravená ve spolupráci s organizačním výborem ocenění knih pro děti Zlatá 
stuha. Součástí zóny byla výstava oceněných knih, autorská čtení, besedy, autogramiády 
a workshopy.  

Kromě každoroční nabídky programů pro mateřské, základní a speciální školy se knihovna 
v roce 2017 zaměřila na nabídku vzdělávacích programů pro středoškoláky, připravila 
informační brožuru pro pedagogy Škola a knihovna a společnou prezentaci vzdělávacích 
programů pro školy ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění a Muzeem jihovýchodní 
Moravy. 

Oddělení pro děti v Ústřední knihovně a v Obvodní knihovně Jižní Svahy získala společně druhé 
místo ve své kategorii v celostátní soutěži Kamarádka knihovna. 

V rámci regionálních funkcí zajišťuje KKFBZ odborné služby (koordinační, informační, vzdělávací, 
metodické a poradenské) pro knihovny na území Zlínského kraje. Veřejným knihovnám 
zřizovaným obcemi poskytuje dlouhodobé výpůjčky knih formou výměnných souborů, pomoc při 
zpracování dokumentů a při revizi knihovních fondů. Ve zbylých okresech Zlínského kraje 
pověřila touto činností knihovny v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně. Ve spolupráci 
s metodiky a řediteli pověřených knihoven byla zpracována Koncepce rozvoje regionálních 
funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2018–2022. Vzdělávací centrum krajské knihovny 
pořádá kurzy a odborné přednášky pro knihovníky, uskutečnilo se celkem 70 vzdělávacích akcí, 
čtyři odborné semináře a jedna konference. Po páté se uskutečnilo vyhodnocení nejlepších 
knihoven a knihovníků ve Zlínském kraji. Byla vydána ročenka o činnosti knihoven ve Zlínském 
kraji za rok 2016 a dvě čísla časopisu ZVUK Zlínského kraje, na jehož obsahu se výrazně podílí 
všechna čtyři muzea zřizovaná Zlínským krajem.  

Velkou pozornost jsme věnovali hospodaření knihovny a optimálnímu využití prostředků, které 
jsme měli k dispozici, s důrazem na doplňování knihovního fondu a rozšíření služeb pro čtenáře. 
V závěru roku byl zakoupen první soubor elektronických knih, které si budou moci půjčovat 
registrovaní uživatelé knihovny.  

Úspěšná činnost knihovny by nebyla možná bez podpory zřizovatele Zlínského kraje, 
statutárního města Zlína a dobré spolupráce s provozovateli veřejných knihoven a pověřenými 
knihovnami. Poděkování si zaslouží pracovníci knihovny nejen za úspěšnou realizaci projektů, 
ale především za trvalou snahu o zlepšování knihovnických a informačních služeb pro 
návštěvníky. 

 
12. března 2018 

PhDr. Zdeňka Friedlová 
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace  
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ODBORNÁ ČÁST  

1. KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY  

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, vykonává svou činnost 
v Ústřední knihovně, třech obvodních knihovnách a 10 pobočkách (příloha 1). 

Přehled základních ukazatelů 2015 2016 2017 

Registrovaní čtenáři 14 607 14 646 14 496 

Návštěvníci  301 388 298 192 287 756 

Výpůjčky 1 146 532 1 106 127 1 050 267 

 

Návštěvníci 2015 2016 2017 

Knihovnické a informační služby 239 569 240 033 232 964 

Kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost 15 126 16 301 15 892 

Výstavy*) 13 359 12 285 12 894 

Uživatelé internetu 33 334 29 573 26 006 

Celkem 301 388 298 192 287 756 

*) vzhledem k umístění výstav (vstupní prostory knihoven, neevidovaný vstup návštěvníků) 
může být návštěvnost zjištěna pouze orientačně  

Omezení provozu KKFBZ v roce 2017 

Provozní doba knihovny byla upravena v době prázdnin, v Ústřední knihovně byl provoz zkrácen 
do 18 hodin, sobotní provoz byl pouze ve 2. podlaží (čítárna, internet), upravena byla provozní 
doba také v obvodních knihovnách, pobočky byly uzavřeny v srpnu. 

Knihovna byla uzavřena v sanitární dny: 29. 3., 28. 6., 27. 9. a 20. 12. 2017. 

Klasické informační služby 

Od 1. 11. 2017 vstoupil v platnost aktualizovaný knihovní řád. Změny se týkaly zejména nově 
zavedených služeb – rodinné registrace, zasílání SMS notifikací a také ceníku služeb 
v souvislosti se zvýšením registračních poplatků.  

V Ústřední knihovně jsou poskytovány knihovnické a informační služby: 

 absenční a prezenční výpůjční služby různých druhů dokumentů: beletrie a naučné 
literatury, časopisů, kartografických dokumentů, hudebnin, zvukových dokumentů (CD, 
magnetofonové kazety), společenských her, tematických kufříků apod., 

 prezenční poslech všech zvukových dokumentů, včetně gramofonových desek, 

 prezenční půjčování sluchátek a čtecích brýlí, 

 možnost využití digitálního piana a mediatéky, 

 poskytování služeb pro zrakově a jinak zdravotně znevýhodněné čtenáře s individuálním 
přístupem, možnost použití čtecí lupy, 

 meziknihovní výpůjční a reprografické služby, 

 přístup na internet, 

 poskytování faktografických, bibliografických a referenčních informací, 

 informační zdroje s regionální tematikou (knihy, periodika, kartotéka regionálních 
osobností), 
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 prezenční studium periodik získaných jako povinný výtisk a dokumentů z příruční 
knihovny,  

 kulturní a vzdělávací programy pro veřejnost včetně exkurzí a výstav, 

 vzdělávací a kulturní pořady pro školy a jiné subjekty, 

 reprografické služby z tištěných dokumentů a tisk z internetu, 

 přístup do elektronických databází Anopress, ASPI, ČSN online, EBSCOhost, Naxos Music 
Library, Press Reader. 

Obvodní knihovny poskytují knihovnické služby (prezenční a absenční výpůjčky beletrie, naučné 
literatury a periodik), bibliograficko-informační služby, vzdělávací besedy pro školy, 
reprografické služby a přístup na internet. V knihovnách jsou organizovány programy pro školy 
a jiné organizace, veřejnost a výstavy. 

Pobočky poskytují výpůjčky knih a periodik. K internetu byla v roce 2017 připojena pobočka 
Štípa, takže nyní přístup na internet umožňují všechny pobočky. V online síti knihoven pracuje 
pobočka Podlesí. 

Provozní doba Ústřední knihovny je 50 hodin za týden. 

Informační a elektronické služby 

V roce 2017 vzrostl zájem o půjčování e-knih, počet výpůjček e-knih se zvýšil o 162, na 
celkových 1 925 výpůjček. Poskytovatel služby eReading prodloužil v polovině roku 2017 
výpůjční dobu e-knih z 21 na 31 dnů.  

Služby knihovny včetně návazných online služeb, její aktivity směrem k uživatelům jsou 
prezentovány a průběžně aktualizovány na webových stránkách KKFBZ www.kfbz.cz. Webové 
stránky knihovny informují o KKFBZ, její činnosti, 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 58 tazatelů. Zájemci o informace mohou psát dotazy 
a podněty také na e-mailovou adresu info@kfbz.cz. 

Každý měsíc jsou na webu publikovány seznamy literárních novinek, hudební novinky, novinky 
zvukové knihovny pro zdravotně znevýhodněné, nová audio CD a MP3 CD.  

Celý fond zvukových nosičů (cca 9 000 ks CD) byl opatřen čipy technologie RFID, aby si 
uživatelé mohli zvukové dokumenty vybírat přímo ve volném výběru. Vzrostl tak počet 
evidovaných výpůjček o 4 260, na celkových 31 735.  

V oddělení pro děti v Ústřední knihovně bylo zahájeno půjčování tematických logopedických 
kufříků. Obsahem kufříků jsou oromotorické a logomotorické pomůcky, didaktické hračky, 
logopedická pexesa, knihy k procvičování řečových dovedností dítěte a také odborná literatura 
k danému tématu pro rodiče. 

Pro zdravotně znevýhodněné uživatele, kterým jejich handicap znemožňuje číst tištěné 
dokumenty, byl 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 251, na celkových 1 889. V prosinci byl 
zpracován a odeslán projekt na nákup zvukových knih pro rok 2018 z dotačního řízení MK ČR 
Knihovna 21. století. Byla provedena kontrola duplicity titulů na magnetofonových kazetách s tituly 
na CD/MP3, 516 titulů magnetofonových kazet pro nevidomé bylo z důvodu nefunkčnosti vyřazeno.  

V říjnu proběhla v rámci Týdne knihoven čtenářská amnestie na upomínací poplatky. Celkově 
amnestie využilo 186 čtenářů, kteří vrátili 875 dokumentů.  

Koncem října bylo otestováno posílání SMS notifikací (oznámení rezervací, objednávek, MVS), od 

http://www.kfbz.cz/
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listopadu funguje posílání SMS notifikací jako nová služba pro uživatele. 

V listopadu byla zavedena nová služba – rodinná registrace, která je určena členům jedné 
rodiny za zvýhodněný poplatek. Rodinou se rozumí maximálně 6 fyzických osob, přičemž 
alespoň jedna z nich je osoba mladší 15 let a alespoň jedna z nich je osoba starší 18 let. 
Poplatek hradí za celou rodinu pouze jeden člen rodiny, zbývající členové mají v daném období 
registraci zdarma. 

V souvislosti se zavedením nových služeb byla provedena aktualizace informačních letáčků 
o službách. V nové grafice byly nabídnuty vánoční i celoroční dárkové poukazy, do prodeje byla 
zavedena plátěná knihovnická taška ve verzi pro dospělé a pro děti. 

Během roku 2017 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. 

Vznikla brožura Škola a knihovna: nabídka vzdělávacích a kulturních programů pro školy 
2017/2018. 

Pro informační a rešeršní služby jsou používány jednak vlastní databáze (viz část 2.1.), jednak 
online databáze. V roce 2017 byla čtenářů nabídnuta nově databáze Press Reader. Celkem 
knihovna nabízí 6 online databází, jejich využití oproti roku 2016 vzrostlo mnohonásobně. 

Využíváni jednotlivých online databází: 

Databáze 
Přístupy Stažené záznamy 

2016 2017 2016 20167 

Anopress 113 221 478 17 833 

ASPI 184 532 1 036 692 

ČSN online 25 17 nesledujeme nesledujeme 

EBSCOhost 109 288 950 437 

Naxos Music Library 294 206 2 436 1 364 

Press Reader 0 433 0 3 397 

Celkem 725 1 697 4 900 23 723 

 
 
 

   

Dárkové poukazy do knihovny Plátěné tašky knihovny 
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 srovnání let 2016 a 2017 

 2016 2017 

 14 646 14 496 

z toho:  2 364 2 448 

 298 192 287 756 

 1 106 127 1 050 267 

z toho:  306 983 281 234 

 599 156 573 721 

 14 084 11 291 

 66 685 63 336 

periodik 85 002 82 607 

 32 579 36 189 

zvukových knih pro nevidomé 1 638 1 889 

elektronických knih * 1 763 1 925 

MVS:  247 177 

 1 878 1 739 

MMVS:  2 0 

Rezervace literatury (odeslané rezervace) 19 061 18 902 

Objednávky z volného  1 015 4 794 

 29 573 26 006 

z toho:  27 660 24 499 

 774 665 

Obvodní knihovna Malenovice  287 256 

Obvodní knihovna Díly 307 134 

 545 452 

www.kfbz.cz (Google Analytics) 273 767 270 690 

-  712 705 682 931 

Odeslané upomínky celkem  3 628 3 566 

z toho:  2. + 3. upomínka  3 283 3 297 

upomínací dopis + pokus o smír 345 269 

Kopírování a tisk (stránky) 19 888 17 120 

z toho:   17 239 14 050 

kopírování a tisk barevný 2 649 3 070 

 20 572 20 189 

z toho: ústní 19 572 19 145 

s  93 71 

s elektronickým výstupem  907 973 

z toho: Ptejte se knihovny 123 58 

 9 19 

 324 324 

 113 114 

 z toho s  85 86 

* poskytování    

http://www.kfbz.cz/
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2. KNIHOVNÍ FOND 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017 (knihovní jednotky) 

 krajská knihovna  

Knihovní fond celkem 503 879 549 284 

z toho: knihy 459 647 504 330 

z toho:  179 504 201 662 

 186 331 193 919 

 57 239 68 780 

 20 696 24 092 

svázaná periodika 15 877 15 877 

ostatní dokumenty 44 232 44 954 

z toho: hudebniny 5 881 5 881 

kartografické dokumenty 2 975 2 975 

grafiky 466 466 

normy 9 094 9 094 

gramofonové desky 4 015 4 015 

CD 9 850 10 562 

magnetofonové kazety 1 288 1 288 

zvukové knihy pro nevidomé (MK) 6 184 6 184 

zvukové knihy pro nevidomé (CD) 3 023 3 023 

videokazety 177 177 

DVD 203 203 

CD/DVD-ROM 1 023 1 033 

e-knihy 53 53 

 

 

Akvizice 

 869 Zlína 
(877   

 
 

Z projektu MK   knih 
 

  
knihovnu (v tom 1  

 -knih, které jsou 

e-  

vních jednotek, z toho 267 CD 
a167 zvukových knih pro nevidomé. 
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-  

Do knihovny docházelo celkem 4   

di

Brod). 

  

 

 257/2001 
 

Celkem bylo  
 448 byly zvukové knihy pro nevidomé na 

magnetofonových kazetách (jsou nahrazeny stejnými tituly na MP3 CD). 

ho fondu k 31. 12. 2017 (knihovní jednotky) 

 krajská knihovna  

 13 818 2 449 

z toho: knihy 11 962 2 361 

svázaná periodika 1 048 0 

ostatní dokumenty 808 88 

Úbytek celkem  16 350 0 

docházejících periodik 4 416 0 

z toho: povinný výtisk  4 357 0 

 
 

Evidence a ochrana knihovního fondu 

 knihovnách 
a ních 
v K  88/2002 Sb. 

online podoba je odkudkoli dostupná na adrese katalog.kfbz.cz. 

kni
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 fondu. 

Ochrana knihovního fondu 

Balení 19 743  

 5 732  

 103 svazk  

Revize knihovního fondu 

V 
a historického fondu v , Velíková, Lhotka a Kostelec 
a  jeho revize probíhala 

 následným zpracováním v revizním modulu knihovního 

 jejich 
uboru v mobilní stanici 

s notebookem s následným zpracováním v 
  

 obvodních knihovnách v roce 2018. 

Evi
 
 

Dep  

 
  

  skladu A 
(beletrie) s  

   

V Krajská knihovna Franti  
Vybudování komplexního depozitního centra, který má za cíl dovybavení skladu E a C posuvnými 

 

  

  

Interiér knihovny  fond CD, hudebniny 
 

Interiér knihovny, sekce e-  
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3. S ZLÍNSKÉHO KRAJE  REGIONÁLNÍ FUNKCE  

KKFBZ v roce 2017 
Zlínském kraji. Regionální funkce knihoven jsou hrazeny z 
Zlínského kraje. Výkon regionálních funkcí KKFBZ  Útvaru 

. Útvar RSK spolupracuje 
s knihovnami v 
a kompatibilní v rámci celého kraje a 
funkcí.  

V roce 2017 KKFBZ výkonem regionálních funkcí ve Zlínském kraji knihovny: 

   

   

 pro region Vsetín   

  

 KKFBZ 
a   
9 970 tis. Vzhledem k 
k 10.   

    
 
 

KKFBZ  2 315 000 2 375 000 

 2 386 000 2 452 000 

 2 299 000 2 356 000 

MVK Vsetín 2 970 000 3 065 000 

Zlínský kraj celkem 9 970 000 10 248 000 

regionálních funkcí pro knihovníky Zlínského kraje. 

Útvar RSK zpracoval v 
2016 a v  hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském 
kraji v  

 evidence 
regionálních funkcí v roce 2017. 

 
 

knihovny Zlínského kraje. Získaná statistická data byla podkladem pro zpracování publikace 
Kni  roce 2016, která byla 

 

Vedoucí útvaru RSK ve spolupráci s 
zpracovala Koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven 2018 2022. Tento materiál byl 
projednán Radou Zlínského kraje v lednu 2018. 

 

 

V roce 2017 provedly pracovnice útvaru 72 me  124 konzultací. Z toho 
44 . 
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 ve Zlínském kraji (22. 3., 
12.  

minimum. 

  problematiky 
 

jsou uvedeny v  

 RSK 

Útvar RSK inicioval , podílel se na 
propagaci a 

památkové 

no
 prvním kole 

 knihovní fond a posuzovala jejich 
o 12. 10. v 

 
knihovny: Obecní knihovna Loukov, Místní knihovna v Tu
a  vybraných knihovnic. 

a webu KKFBZ.  

V 
 

kala 
Obecní knihovna Rudimov.  

V termínech 3., 15. a 24. 11. byly provedeny kontroly výkonu a vykazování regionálních funkcí 
  

a 
 

Vedoucí útvaru RSK se ve spolupráci s kých knihoven Zlínského kraje podílela na 

. V 
 ilustrátorkou, scénáristkou a  

  
 roce 2018. 

V  KKFBZ Pro knihovny o aktuální informace 
o knihovnách Zlínského kraje, novinky v  

 

   Rakové 

 

http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/plneni_standardu_vkis_2014.pdf
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KKFBZ zajistila výkon regionálních funkcí také spoluprací s provozovateli profesionálních 
kniho

 objednávce 
 

a 

obcí. 

 

P  

 

knihoven okresu Zlín a KKFBZ.  

 

 
ionálních funkcí, poradenství v oblasti akcí 

 

. 

 

V lednu a únoru 2017 byla provedena su
  

KULT (MK) V 12  01. 

 

knihovníky okresu Zlín (15. 3. ve Vizovicích, 27. 9. 
 KKFBZ). 

 

o  

ce 

(akvizice, katalogizace a   
rozvoz/svoz  do knihoven okresu Zlín): 

únor   knihovny 

 

duben 
Probíhala cirkulace  79 obecních knihoven 
obsahujících 105 knih. 

  

listopad 
Probíhala cirkulace  79 obecních knihoven 
obsahujících 115 knih. 

  1837 svazky 

 

V roce 2017 bylo nakoupeno celkem 2 449 knih (z toho 1 277 beletrie, 286 
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, 668 130 88 audioknih). Knihy byly 
460 163  215 547 32 

188  

  22 1 837 
 

 

 k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017 

Zlín   
42 956 45 405 

 2 816 2 449 

 233 - 

  
 

18 135 20 697 

 201 195 

 
v souboru 

Celkem 
 

v souboru 

Celkem 
 

obce VS (jarní) 79x 85 6 715 105 8 295 

obce VS (podzimní), 79x 92 7 268 110 8 690 

 110 1 210 115 1 150 

 140 700 145 725 

 27 VS 2 242 22 VS 1 837 

 

  
 

  
 

Ve spolupráci s  

do knihoven, o  
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doba oprav byla plánována na 4 měsíce. Do konce roku však v důsledku rozsáhlých oprav ještě 
objekt nebyl zprovozněn 

Kulturní a vzdělávací akce v pobočkách: 

 V roce 2017 bylo v pobočkách uspořádáno celkem 17 akcí s 354 účastníky (v roce 2016 
to byly 4 akce s 92 účastníky).  

 V pobočce Podlesí zorganizovaly pracovnice oddělení metodiky Večer s Andersenem 
(30.3.). Zúčastnilo se ho 20 dětí. 

 V pobočce Příluky proběhla v březnu a listopadu pro členy klubu seniorů beseda ke knize 
Jaroslava Kovandy Nejaký Jura Vičík. V prosinci se uskutečnila beseda ke knize Františka 
Nepila Vánoce, co mám rád. 

 V pobočce Mokrá proběhla v listopadu beseda Vánoce ve světě v klubu seniorů. 

 V pobočce ve Štípě se na konci listopadu uskutečnilo Posezení v knihovně s vánoční 
tematikou a v prosinci proběhlo 11 besed pro ZŠ Štípa na téma Vánoční zvyky u nás a ve 
světě. 

Pracovnice poboček byly seznámeny se směrnicí o ochraně osobních údajů. 

Byly provedeny plánované revize knihovního fondu ve čtyřech pobočkách: Lhotka, Štípa, 
Kostelec a Velíková. 

Byla zpracována statistika poboček za jednotlivá čtvrtletí a za kalendářní rok. 

6. 12. proběhlo školení BOZP a místních provozních podmínek na pracovišti spojené s poradou 
knihovnic z poboček KKFBZ.  

 

 

                  

 
 

  

Kulturní akce v pobočkách – pobočka Mokrá 
beseda Vánoce ve světě, 21. listopad   

Kulturní akce v pobočkách – pobočka Podlesí 
Večer s Andersenem, 31. březen 
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4. ODBORNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

Vlastní odborné aktivity a specializace KKFBZ 

Rok 2017 byl prvním plným rokem rutinního provozu Centrálního portálu knihoven ČR (dále jen 
CPK) na adrese KNIHOVNY.CZ. KKFBZ je do něj zapojena od počátku jeho přípravy, pravidelně 
se do něj sklízí katalogizační záznamy knihovního fondu a všichni registrovaní uživatelé 
knihovny mají možnost se do portálu přihlašovat a využívat služeb hledání, rezervace, 
objednávky, prolongace výpůjček a další. Knihovna má zastoupení rovněž v expertním týmu CPK 
a v jeho řídícím výboru. Během roku probíhala optimalizace výkonu a přechod na novou 
hardwarovou infrastrukturu v Moravské zemské knihovně v Brně, bylo zprovozněno přebírání 
záznamů protokolem Z39.50 a hlavní novinkou bylo zapojení a zprovoznění tzv. centrálního 
indexu – mnohamilionové metadatové databáze zejména zahraničních odborných článků a dalších 
publikací, které jsou nyní na CPK prohledatelné. 

Ve druhém pololetí byly otestovány a zavedeny dvě nové služby knihovního systému: odesílání 
SMS notifikací (oznámení rezervací, objednávek, MVS) a rodinná registrace. Online katalog 
knihovního fondu byl převeden na šifrované připojení (HTTPS), čímž byla zvýšena bezpečnost 
přístupu uživatelů do jejich čtenářských kont. 

Ochranné reformátování a zpřístupnění digitálního obsahu 

Digitální knihovna KKFBZ (dlib.kfbz.cz) byla v závěru roku upgradována na nejnovější stabilní 
verzi systému Kramerius 5.3.9. Bylo do ní nově importováno 140 titulů nově digitalizovaných 
regionálních monografií, tj. 12 242 stran (výsledek projektu Ochranné reformátování 
regionálních monografií Zlínska podpořeného dotací programu VISK 7 Kramerius). V současné 
době obsahuje digitální knihovna 367 914 stran dokumentů. Díky novému rozhraní vyvinutému 
Moravskou zemskou knihovnou v Brně je do digitální knihovny možno přistupovat také na 
adrese digitalniknihovna.cz/kfbz a rovněž mobilní aplikací Kramerius pro Android a iOS. 

Knihovna je zapojena do projektu eBadatelna Zlínského kraje (ebadatelna.zlkraj.cz) a průběžně 
v něm zpřístupňuje další dokumenty. V roce 2017 bylo zpřístupněno 312 čísel periodik a tři 
monografie. 

Tvorba databází, přispívání do celostátních databází a Souborného katalogu ČR, bibliografická činnost 

Databáze knihovního fondu KKFBZ obsahuje 302 609 titulů (z toho 191 682 titulů knih). 

KKFBZ spolupracuje na projektu Národní knihovny ČR Kooperativní tvorba a využívání souborů 
národních autorit zasíláním záznamů do centrální báze v NK ČR. Do souboru autorit bylo 
zasláno 56 záznamů autorit. 

Do Souborného katalogu ČR bylo přijato 6 588 záznamů. Přispívání do SK ČR u souběžné 
produkce funguje na principu sklízením záznamů prostřednictvím OAI-PMH provideru, 
aktualizace odběru periodik probíhá pomocí online formuláře. 

Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo zpracováno 3 463 záznamů. V rámci projektu 
Kooperační systém článkové bibliografie bylo z toho odesláno 994 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.  
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V průběhu roku byl s podporou dotačního programu VISK 9 realizován navazující projekt 
s tématem Harmonizace a opravy lokálních věcných autorit v Krajské knihovně Františka 
Bartoše ve Zlíně. Projekt má za cíl zejména převod specifických jmenných termínů z rejstříku 
klíčových slov do příslušných jiných autoritních bází a přípravu na náhradu klíčových slov 
věcnými tématy v bibliografických záznamech. V rámci projektu bylo na strojový převod 
připraveno 5 021 záznamů (z toho nově založeno 1 543 a s bází NK ČR harmonizováno 
523 autorit). Na tuto fázi naváže automatizovaný proces náhrady a přesunutí příslušných 
autoritních záhlaví. 

Probíhá skenování obálek a obsahů povinných výtisků a regionálních neperiodických publikací, 
zasílání naskenovaných obálek do národní báze Obalkyknih.cz a s tím spojené žádosti 
o přidělování čísel ČNB. Za rok 2017 bylo do báze odesláno 160 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 2018 :  vybraná výročí osobností města Zlína. 

Odborné konference, semináře 

počet seminářů samostatně pořádaných KKFBZ 5 

počet účastníků celkem 424 

příspěvky na vlastních seminářích  8 

vystoupení na akcích jiných subjektů  6 

 
Seminář 12. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (5. 4., 80 účastníků, z toho 
18 zástupců obcí). Hlavním bodem programu byl příspěvek Knihovna pro 21. století, aneb 
Hamster Business Plan (RNDr. T. Řehák). 

Elektronické služby knihoven IV. (16. a 17. 5., 196 účastníků za oba dny). Čtvrtý ročník 
celostátního semináře byl pořádán ve spolupráci s Knihovnou UTB ve Zlíně. Na semináři zazněly 
příspěvky odborníků z oblasti knihovnictví, automatizovaných knihovních systému, databází 
i informační vědy. Nejlépe byl hodnocen příspěvek PhDr. V. Richtera (NK ČR) Veřejné knihovny 
a jejich služby v digitálním prostředí – možnosti a meze. 

Celostátní hudební seminář Hudba východní Moravy v průběhu staletí spojený s Výročním 
zasedáním České národní skupiny IAML (19. a 20. 9., 58 účastníků za oba dny). V sérii 
odborných přednášek byl představen průřez historií hudebního života zlínského regionu a také 
vhled do jeho současného hudebního a kulturního dění. Na semináři zazněly mimo jiné příspěvky 
Mgr. M. Obdržálka a Mgr. P. Číhala ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. 

Seminář pro knihovníky okresu Zlín (8. 11., 58 účastníků). Na semináři byly podrobně 
představeny všechny knihovny a knihovníci nominovaní na krajské ocenění, proběhla prezentace 
obce a Místní knihovny Vidče (B. Zajícová). Účastníci byli seznámeni s novinkami v oblasti 
regionální literatury a projektem Bookstart. 

XVI. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (23. 11., 32 účastníků). Na 
programu semináře, který byl tentokrát zaměřen na automatizované knihovní systémy 
a zkušenosti knihoven s jejich provozem, byly příspěvky pracovníků Knihovny UTB ve Zlíně, 
Knihovny Jabok, Knihovny Kroměřížska a KKFBZ.  

Přehled vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích viz příloha 5. 

 

V rámci 25. ročníku konference Knihovny současnosti v Olomouci ve dnech 12.–14. 9. se 
PhDr. Zdeňka Friedlová podílela na přípravě a moderování sekce Lidé v knihovnách 
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(personalistika a management) a Ing. Jan Kaňka 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. 
V závěru roku byl pracovníky knihovny připomínkován návrh Koncepce národního systému 
analytické bibliografie. 

KKFBZ se průběžně podílí na tvorbě a doplňování bibliografie baťovské literatury a webu 
Tomáše Bati tomasbata.com a je také zapojena do projektu Knihovny Zlín – souborný katalog 
zlínských knihoven knihovnyzlin.cz (oba projekty řídí Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně). 

KKFBZ spolupracuje formou rešerší při budování webu Zlínská literární tržnice  
(zlinska-literarni-trznice.cz). 

Členství v odborných orgánech a pracovních skupinách 

KKFBZ je kolektivním členem profesních organizací Sdružení knihoven ČR (SDRUK), Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), České národní skupiny International 
Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML). 

Individuální členství v odborných orgánech a pracovních skupinách 

 Mgr. E. Filípková – Sekce pro bibliografii SDRUK, 

 PhDr. Z. Friedlová – Ústřední knihovnická rada (poradní orgán ministra kultury ČR), 
Rada SDRUK, Rada 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, Rada projektu Centrální portál českých 
knihoven (CPK), redakční rada časopisu ZVUK Zlínského kraje, Zaměstnavatelská sekce 
SKIP, 

 Ing. J. Kaňka – Sekce pro informační technologie SDRUK, pracovní skupina pro 
analytickou bibliografii při Sekci bibliografie SDRUK, hodnotící komise soutěže 
Biblioweb, expertní tým CPK, řídící výbor CPK, 

 Mgr. L. Linková – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR, 

 Mgr. Dagmar Marušáková – pracovní skupina při NK ČR pro novelu a příručku ke 
katalogu prací, 

 Mgr. L. Mítová – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR,  

 I. Štanclová – Sekce informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách SDRUK, 

 Mgr. Veronika Takácsová – pracovní skupina pro analytické zpracování při NK ČR, 

 Ing. J. Tomancová – Sekce pro regionální funkce SDRUK, Sekce veřejných knihoven SKIP, 
Regionální výbor SKIP Brno (09), Sekce vzdělávání SKIP, pracovní skupina při NK ČR 
pro novelu a příručku ke katalogu prací, 

 Mgr. J. Trnčáková – Sekce pro služby SDRUK, Česká společnost pro trénování paměti 
a mozkový jogging, 

 Mgr. H. Vašková – pracovní skupina pro věcné zpracování při NK ČR, pracovní skupina 
pro jmenné zpracování při NK ČR, pracovní skupina pro zpracování speciálních 
dokumentů při NK ČR, pracovní skupina pro seriály při NK ČR. 
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Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje 

Typ vzdělávání  počet akcí počet účastníků 

kurzy počítačové gramotnosti a ICT 12 197 

odborné vzdělávání včetně seminářů  17 688 

Celkem 29 885 

 

Další vzdělávání knihovníků KKFBZ počet akcí počet účastníků 

odborné vzdělávání pro KKFBZ interní *) 10 194 

interní kurzy (angličtina) pro KKFBZ 35 259 

Celkem 45 453 

*) včetně školení BOZP, PO a první pomoci 

 
 

Kurzy realizované v rámci projektu VISK2 

Č. Typ kurzu 
Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

Počet 
absolventů 

1 Google nejen vyhledávač 5 17 17 

2 Práce s programy pro zpracování videa 1 5 9 
 

3 Práce s programy pro zpracování videa 2 5 7 7 

4 Open Office – Impress (tvorba prezentací) 1 5 22 
 

5 Open Office – Impress (tvorba prezentací 2 5 21 21 

6 
Tvorba jednoduchých webových stránek pomocí služby 
Webnode 

5 24 24 

7 Elektronické zdroje pro tvorbu rodokmenu 5 19 19 

8 Jak vytvářet a zpracovávat dotazníky v knihovnách 5 11 11 

9 Digitální knihovny a e-knihy 5 16 16 

10 Strategie vyhledávání a informační zdroje 1 5 13 
 

11 Strategie vyhledávání a informační zdroje 2 5 12 12 

12 Internetové zdroje pro práci s dětmi a mládeží 5 26 26 

Celkem 60 197 153 
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Další akce pro knihovníky Zlínského kraje a celostátní akce 

Datum Název Lektor 
Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

29. 3. 
Současná německy psaná 
literatura 

Mgr. R. Guniš 3 60 

14. 6. 

Charta služeb, další 
inspirace z Knihovny Jiřího 
Mahena a postřehy 
z kongresu IFLA 

Ing. L. Nivnická 2 36 

23. 6. Time management Mgr. et Mgr. Z. Netočná 6 14 

14., 21, 
26. 9. 

a 3. 10.   
Knihovnické minimum 1 

Bc. V. Adámková, , J. Dorňáková, 
Mgr M. Ďurkáč, Bc. J. Hoferková, 
S. Ondrášová, R Rajnošková, 
Mgr. M. Stavjaník I. Štanclová, 
Ing. J. Tomancová, Mgr. J. Trnčáková, 
Mgr. H. Vašková  

24 56 

11. 10. 
Červená knihovna v období 
první republiky 

Mgr. M. Řadová Holanová 3 49 

31. 10. Školení ke statistice PhDr. V. Richter 3 28 

1. 11.  
Workshop Centrální portál 
knihoven – Knihovny.cz 

PhDr. I. Zadražilová 4 21 

Celkem  10 45 264 

 

 
   

Seminář 12. setkání starostů obcí  
a knihovníků okresu Zlín, 5. duben 

Konference Elektronické služby knihoven 
,16. a 17. květen 
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5. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH, PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTACE A DARY 

Projekt Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního 
centra získal dotační podporu z výzvy č. 25 (Knihovny) Integrovaného regionálního operačního 
programu EU. Byla zakončena jeho první etapa a vybrán dodavatel dotačního managementu 
a administrátor veřejných zakázek. V druhém pololetí proběhla příprava, vyhlášení 
a vyhodnocení veřejných zakázek jednak na posuvné regály a vybavení skladů (zjednodušené 
podlimitní řízení) a na čistič knih a knižní skener (zakázka malého rozsahu). Celkové 
předpokládané náklady na projekt jsou 7 325 340 Kč, schválená výše dotace je 6 592 806 Kč. 

Dotace jiných subjektů 

Donátor / Program Název projektu Odpovědný řešitel Dotace 

Kulturní fond města Zlína Literární jaro Zlín 2017 Ing. L. Vaňková 27 000 Kč 

Kulturní fond města Zlína Zlín čte a studuje (nákup 
knihovního fondu pro 
zajištění městské funkce 
KKFBZ) 

Mgr. H. Vašková 

 

877 500 Kč 

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

Konference Elektronické 
služby knihoven IV 

Ing. J. Tomancová 4 500 Kč 
MK ČR 

a 4 500 Kč 
SKIP VM 

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

Výroční zasedání České 
národní skupiny IAML 
a celostátní hudební seminář 
Hudba východní Moravy 
v průběhu staletí 

Mgr. D. Marušáková 10 000 Kč 

MK ČR/VISK 2 Mimoškolní 
vzdělávání knihovníků 

Vzdělávání knihovníků 
Zlínského kraje pro práci 
s informačními technologiemi 

Ing. J. Tomancová, 
Mgr. M. Ďurkáč 20 000 Kč 

MK ČR/VISK 7  

Národní program digitálního 
zpřístupňování dokumentů 
ohrožených degradací 
kyselého papíru - Kramerius 

Ochranné reformátování 
regionálních monografií 
Zlínska 

Ing. J. Kaňka 40 000 Kč 

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

Harmonizace a opravy 
lokálních věcných autorit 
v Krajské knihovně Františka 
Bartoše ve Zlíně 

Mgr. H. Vašková 16 000 Kč 

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

Doplňování vybraných 
záznamů článků do báze ANL 

Mgr. V. Takácsová 33 000 Kč 

MK ČR/Česká knihovna 
2017 

Projekt Česká knihovna Mgr. H. Vašková knihy v ceně 
6 130 Kč 

MK ČR/Cizojazyčná 
literatura 2017 

Projekt Cizojazyčná literatura 
2017, 4. etapa 

Mgr. H. Vašková knihy v ceně 
16 586 Kč 
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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 2 175 dokumentů v celkové 
hodnotě 390 315,80 Kč, především knih od nakladatelů, vydavatelů, statutáního města Zlína, 
dalších měst a obcí, fyzických osob a dalších subjektů. 

V roce 2017 obdržela KKFBZ finanční pomoc sponzorů na náklady spojené s konferencí 
Elektronické služby knihoven IV. Jednalo se o dva finanční dary po 5.000 Kč na základě 
darovacích smluv od Walter de Gruyter GmbH a Citace.com, s.r.o. 

Všem dárcům a podporovatelům činnosti KKFBZ patří velké poděkování.  

 

 

  

Literární jaro Zlín 2017, LiStOVáNí, Už je tady 
zas, Lukáš Hejlík, Alan Novotný, 5. květen 

Ukázka několika titulů pořízených v rámci 
projektu Cizojazyčná literatura 
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6. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST  

Vzdělávací pořady pro žáky a studenty, zaměřené na seznámení s prostředím a službami knihovny 
a na rozvoj čtenářství, zahrnují exkurze knihovny, tematické besedy a lekce práce s informacemi. 

Vzdělávání pro školy Počet pořadů Počet účastníků 

mateřská škola 101 2 192 

základní škola 305 6 805 

speciální škola 23 416 

střední škola 28 452 

ostatní 5 61 

Celkem 462 9 926 

Podrobný přehled programů pro školy je uveden v příloze 3. 

Programy pro děti s volným přístupem veřejnosti 

Večer s Andersenem  

 Večer s Andersenem, tentokrát na téma Čtyřlístek – zábavný interaktivní program pro 
děti v Ústřední knihovně a pobočce Podlesí (31. 3.) 

Divadelní představení 

 Pohádkové radování: Zvířátkový cirkus – hudební pořad určený nejmenším dětem a jejich 
rodičům v podání studentů Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně (16. 3.), 

 Popletená pohádka – ASPIK (Galerijní a muzejní noc, 19. 5.),  

 U Modré tůňky – vystoupení Divadélka Leonka v Obvodní knihovně Malenovice (29. 11.), 

 Vánoční hra aneb Co andělé zvěstovali – představení pro děti Divadla Kufr (Den pro 
dětskou knihu, 2. 12.). 

Podpora dětského čtenářství 

 Bublifuk: Jak se dělají komiksy – beseda a workshop s Klárou Smolíkovou (Literární jaro 
Zlín 2017, 27. 4.), 

 Galina Miklínová – setkání s ilustrátorkou nad knihami Pavla Šruta Lichožrouti, povídání 
o zrodu výtvarné podoby knižních hrdinů i o vzniku stejnojmenného filmu (14. 6.), 

 Vítání léta – křest knihy Jany Svobodové a Tomáše Divílka Zoohrátky se zvířátky (21. 6.), 

 Vesele do školy, vesele do knihovny – na začátku nového školního roku 2017/18 
proběhla kampaň na podporu čtenářství, během níž bylo v celé KKFBZ včetně obvodních 
knihoven, zaregistrováno celkem 123 žáků prvních tříd zdarma (od 1. 9. do 8. 10.), 

 Strašidelná knihovna – společné čtení strašidelných historek v Obvodní knihovně Jižní 
Svahy (7. 11.), 

 Čteme čertovi – čtení ukázek z knih dětskými návštěvníky v Obvodní knihovně Jižní 
Svahy (5.12.). 

Výtvarné dílny 

Ústřední knihovna: 

 Jarní prázdniny – tvorba koláží (14. a 16. 2.),  

 Kropenatá slepička přinesla nám vajíčka – velikonoční výtvarná dílna (11. 4.), 
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 Vánoční cedulky pro kluky i pro holky – jmenovky k dárkům (Den pro dětskou knihu, 
2. 12.), 

 Bude zima, bude mráz – vánoční výtvarná dílna, obrázky ptáčků z netradičních 
materiálů, obilovin a luštěnin (19. 12.).  

Obvodní knihovna Jižní Svahy: 

 Velikonoční dílna (11. a 13. 4.), 

 Indiánskou stezkou Karla Maye (20. 7.), Do světa fantazie Roalda Dahla (3. 8.), 
Za sedmero horami českých pohádek (17. 8.) a Kouzelné cestování Harryho Pottera 
(31. 8.) v rámci projektu O prázdninách se v knihovně nenudíme, 

 Strašidelná knihovna (7. 11.),  

 Vánoční dílna (12. 12.). 

Březen – měsíc čtenářů 

 Babička čtenářka – slavnostní ocenění dvou dlouholetých čtenářek, které podporují 
u svých vnuků a pravnuků vztah ke knihám a ke čtení, součást celostátní soutěže SKIP 
Čtenář roku 2017 (31. 3.), 

 Dětský čtenářský klub – zahájení pravidelné činnosti v Obvodní knihovně Jižní Svahy. 

Literární soutěž Hledání pro děti od 6 do 15 let 

Pro školní rok 2016/2017 bylo mottem soutěže Jsem pánem svého času. Děti si mohly vybrat 
jedno z témat: Jak zahnat nudu, Jak trávím volný čas, Co rád dělám, Co mě baví, Nikdy se 
nenudím. Do soutěže přišlo119 příspěvků, z toho jako próza 88 prací, jako poezie 31 prací. 
Soutěže se zúčastnilo 72 dívek a 47 chlapců. 

Vyhlášení vítězů okresního kola soutěže proběhlo 20. dubna v KKFBZ. Celkem bylo odměněno 
17 dětí. V programu vystoupili žáci hudebních oborů Základní umělecké školy Harmonie Zlín, 
s. r. o. Slavnostního předání cen se zúčastnili zástupci Zlínského kraje a statutárního města 
Zlína. 

Vítězové okresního kola postoupili do krajského kola, které organizovala Knihovna Kroměřížska. 
Šest z nich obsadili 1.–3. místo ve své kategorii. 

Na podzim 2017 byl vyhlášen 18. ročník literární soutěže s ústředním mottem Já jsem Tvůj 
člověk (témata na výběr: Máme rádi zvířata, Jak trávím volný čas se svým mazlíčkem, Zachránil 
jsem zvířátko, Můj čtyřnohý kamarád, Můj kamarád z říše zvířat). Uzávěrka soutěže byla 
31. ledna 2018. 

Kamarádka knihovna 

V roce 2017 byla soutěž vyhodnocena na základě podkladů, které byly shromážděny a odeslány 
SKIP v roce 2016. Ve své kategorii (města nad 25 000 obyvatel) získala KKFBZ druhé místo. 
Ocenění bylo předáno v květnu 2017 na slavnostním vyhlášení v Brně v Knihovně Jiřího 
Mahena. 

Zlatá stuha, literární zóna Zlínského filmového festivalu v Krajské knihovně Františka Bartoše 
ve Zlíně (29. 5.–1. 6.) 

Již druhým rokem se v KKFBZ konala literární zóna jako doprovodný program 57. Mezinárodního 
festivalu filmů pro děti a mládež (ve spolupráci s organizačním výborem ocenění knih pro děti 
Zlatá stuha). Do literární zóny zavítaly osobnosti, které napsaly nebo ilustrovaly jedny 
z nejlepších dětských knih v České republice a získaly ocenění Zlatá stuha, a vystoupily 
v pořadech: 

 Překlep a Škraloup – beseda a workshop s autory Tomášem Končinským a Danielem 
Špačkem, 
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 Alfabeta – beseda a workshop s autorem Patrickem Antczakem, 

 Kocouře, ty se máš – beseda s autorkou knihy Martinou Špinkovou, 

 Hravouka – beseda a workshop s autorkou Terezou Vostradovskou, 

 Kniha jako umění i řemeslo – beseda se šéfredaktorem nakladatelství Albatros Petrem 
Eliášem, 

 Shakespeare – beseda s autorkou Renátou Fučíkovou.  
Součástí literární zóny byla také výstava ilustrací z knih oceněných Zlatou stuhou a výstava 
časopisu Raketa. 

Prázdninové programy pro děti 

Ústřední knihovna: 

 O prázdninách tvoříme, s knihovnou se bavíme – tvořivá odpoledne na téma léto, 
prázdniny, výlety a dobrodružství (Prázdninový kalendář, Prázdninový deník, Jak jezdíme 
na dovolenou, Prázdninová párty u bazénu, 3D obrázky v krabici, Safari, Krabičky na 
prázdninové poklady). 

 Programy Kniha a já, Bezpečný internet, Kamarádka knihovna a Moje první cesta do 
knihovny pro příměstské tábory Centra pro rodinu Vizovice, Orel Zlín a English in Zlin. 

Obvodní knihovna Jižní Svahy: 

 Projekt O prázdninách se v knihovně nenudíme nabídl dětem výtvarné dílny, zábavné 
kvízy a Hravá úterý (společenské hry). 

 Programy Za strašidly do knihovny, Indiánskou stezkou Karla Maye a Za sedmero 
horami českých pohádek navštívily děti z příměstských táborů Centra pro rodinu a Fox 
Active.  

Můj nejmilejší vánoční dárek  

Výtvarná soutěž byla určena dětem do 10 let. V termínu od 23. října do 28. listopadu zaslaly 
děti celkem 178 výtvarných prací. Hodnocení obrázků provedli návštěvníci Dne pro dětskou 
knihu. Odměněny byly tři děti a jeden kolektiv, jejichž obrázky získaly největší počet bodů, 
a byla udělena jedna Cena kocoura Miloše. Zaslané práce byly vystaveny ve foyeru 15. budovy 
do konce prosince 2017. 

Den pro dětskou knihu (2. 12.) 

Knihovna se zapojila do každoroční celostátní akce pro veřejnost. Pro děti i rodiče bylo připraveno: 

 zahájení s vernisáží soutěžní výstavy Můj nejmilejší vánoční dárek a hudebním 
vystoupením Markéty Knápkové (kytara), 

 hlasování o nejlepší obrázek v soutěži Můj nejmilejší vánoční dárek, 

 výtvarná dílna Vánoční cedulky pro kluky i pro holky, 

 výtvarná dílna Kniha vánočních přání, 

 divadelní představeni Vánoční hra aneb Co andělé zvěstovali (Divadlo Kufr). 

Adventní rodinné odpoledne (13. 12.) 

 tvořivé dílny (skládání vánočních origami, zdobení perníčků, sněhuláci jako vánoční 
dekorace), 

 hudební vystoupení žáků ZUŠ Harmonie Zlín, 

 prodejní vánočních výrobků Centra služeb a podpory Zlín. 
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Kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost 

 Počet  Účastníci 

výstavy 53 12 894 

přednášky a besedy pro veřejnost 62 3 143 

programy pro školy 462 9 926 

další akce pro děti 71 2 103 

exkurze pro veřejnost 10 102 

kurzy pro veřejnost 58 618 

Celkem 716 28 786 

Výstavy 

Výstavy v prostorách Ústřední knihovny a v obvodních knihovnách jsou zajišťovány ve spolupráci 
s mateřskými, základními a základními uměleckými školami, DDM ASTRA Zlín, neziskovými 
organizacemi a dalšími subjekty (příloha 4).  

Kulturní a vzdělávací pořady (besedy, přednášky, autorská čtení apod.) 

Pokračoval cyklus Rozumíme historii?! připravovaný ve spolupráci se Státním okresním archívem 
Zlín: zimní část Středověká a barokní zbožnost (dvě přednášky), podzimní část Firma Baťa – 
staré téma, nové objevy (3 přednášky). 

Hudební pořady Mgr. Marka Obdržálka Od baroka ke klasicismu (7 přednášek). 

Ve spolupráci s odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Kroměříži byl 
realizován cyklus Rok renesanční šlechty (3 přednášky). 

Pokračovala spolupráce s Francouzsko-českým klubem Zlín při příležitosti Dnů Frankofonie (dvě 
přednášky). 

V cyklu Aktivně s knihovnou byly připraveny 4 akce. 

Klub milovníků knih připravil 6 setkání. 

Další kulturní a vzdělávací pořady 

Literární jaro Zlín 2017 (24. 4.–5. 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. 

V minulém roce proběhl již 8. ročník, tentokrát bylo hostem Německo. Návštěvníci se mohli 
zapojit do diskuzí o literatuře, zhlédnout divadelní představení, film, zúčastnit se čtení pod 
širým nebem, pro děti byl připraven workshop. Festival byl pořádán ve spolupráci se 
14|15 Baťovým institutem, příspěvkovou organizací, za finanční podpory Zlínského kraje 
a Kulturního fondu města Zlína. Akce se konaly v 15. budově 14|15 BAŤOVA INSTITUTU 
a v Parku Komenského. 

Záštitu nad festivalem převzali Jiří Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodního PEN 
klubu, Mgr. Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje, a Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek 
primátora města Zlína. Odborným garantem projektu byl spisovatel Antonín Bajaja. 

Návštěvníci se mohli setkat s Jáchymem Topolem, Milošem Urbanem, Martinem Stöhrem, 
Alanem Novotným, Lukášem Hejlíkem a s dalšími hosty. 

Pro festival byla vytvořena marketingová kampaň, která využila různé propagační kanály 
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outdoorové reklamy, online reklamy i přímého marketingu. 

Festival byl propagován prostřednictvím webových stránek www.literarnijaro.cz a na sociální síti 
Facebook www.facebook.com/literarnijaro.  

Partneři akce: vydavatelství KNIHA Zlín, Archa, Host, Argo, Torst, Knihovna Václava Havla, 
Goethe Institut, Oris Plus, s.r.o. a Zlínský nočník. 

Letní knižní výzva  

Prázdninová literární soutěž s názvem Letní knižní výzva byla určena registrovaným uživatelům. 
V termínu od 21. 6. do 23. 9. měli účastníci přečíst šest knih podle zadaných kategorií, např. 
knihu autora ze Zlínského kraje, knihu zahraničního autora, audioknihu, knihu, která není 
beletrie (naučná literatura), knihu z publikace „1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete“ 
nebo knihu z regálu „Doporučujeme“, mohlo se jednat i o vypůjčenou eKnihu. Soutěžní formulář 
odevzdalo celkem 32 čtenářů. Během říjnového Týdne knihoven 2017 byli vylosováni tři výherci, 
kteří byli odměněni knižním dárkem a roční registrací do knihovny. Zároveň se soutěží probíhalo 
na Facebooku knihovny tzv. prázdninové šifrování, kde dostávali čtenáři zábavnou formou tipy 
na čtení do Letní knižní výzvy. 

Týden knihoven 

KKFBZ se zúčastnila 20. ročníku Týdne knihoven (2. – 7. října), který každoročně vyhlašuje 
SKIP. Program obsahoval kulturní akce pro dospělé i děti a dvě aktivity pro podporu čtenářství:  

 Dopoledne pro maminky s dětmi (Obvodní knihovna Jižní Svahy), 

 Klub milovníků knih: Světová knihovna, 

 Podzimní platforma: Eliška čte, knihovníci čtou, 

 registrace prvňáčků zdarma, 

 čtenářská amnestie na upomínací poplatky. 
 

Přehled všech kulturních a vzdělávacích pořadů pro veřejnost je v příloze 4. 

Školení, kurzy pro veřejnost  

Bylo uspořádáno 9 kurzů (58 akcí) v celkovém rozsahu 111,5 hodiny, kterých se zúčastnilo 
618 zájemců: 

 Co nám internet nabízí? Internet pro mírně pokročilé 

 E-mailová komunikace se zaměřením na Gmail 

 Internet pro začátečníky 

 Jak najdu, co hledám? 

 Senioři píší Wikipedii 

 Začínáme pracovat s počítačem 

 Základy práce s digitální fotografií 

 Zdraví na internetu 

 Trénink paměti 

 Virtuální Univerzita třetího věku (tři kurzy Dějiny oděvní kultury II.a III. a České dějiny 
a jejich souvislosti) 
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7. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

vydané publikace 1 

vydaná periodika (tituly) 1 

texty v publikacích a periodikách vydaných jinými subjekty (příloha 5) 4 

články v denním a odborném tisku 77 

ohlasy na webových stránkách 50 

ohlasy v TV a rozhlasovém vysílání 10 

 

KKFBZ vydala a podílela se na vydání a distribuci: 

 Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven 2016. Zpracovala Jana 
Tomancová, odpovědná redaktorka Zdeňka Friedlová. Zlín : KKFBZ, 2017. ISBN 978-80-
86886-53-4. 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. 1990 – ISSN 1214-0139. Čísla: jaro/léto a podzim/zima 
2017. 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 2018 : vybraná výročí osobností města Zlína a publikováno na 
webu KKFBZ.  

Medializace instituce 

V tištěných i elektronických médiích bylo publikováno 127 příspěvků o knihovně (pozvánky 
a informace o kulturních a vzdělávacích pořadech pro veřejnost a děti, o nových službách atd.). 
Největší pozornost byla věnována Literárnímu jaru Zlín 2017, Březnu – měsíci čtenářů a oceňování 
nejlepších knihovníků Zlínského kraje.  

Na propagaci knihovna spolupracuje s příspěvkovou organizací 14|15 Baťovým institutem, 
příspěvkovou organizací, (dále jen 14|15 Bi).  

Tiskové zprávy o činnosti KKFBZ byly publikovány na webových stránkách KKFBZ. Bylo vydáno 
24 tiskových zpráv. Další tiskové zprávy byly vydávány ve spolupráci s 14|15 Bi. 

Přehled připravovaných akcí KKFBZ je každý měsíc zveřejňován na programových, skládačkách, 
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 16 čísel 
newsletteru. Od začátku roku 2017 využívá knihovna službu Mailchimp pro rozesílání 
newsletterů.  

Rok 2017 byl věnován kromě propagace akcí také službám knihovny, podpoře čtenářství a registrace 
do knihovny. Speciální kampaní na podporu čtenářství byla akce Vesele do školy, vesele do 
knihovny. Speciálně vytvořený rozvrh hodin pro prvňáčky byl distribuován do základních škol ve 
Zlíně a v blízkém okolí. Rubová strana rozvrhu obsahovala výzvu k registraci prvňáčků zdarma. 

Byl vydán aktualizovaný leták o KKFBZ, Výtah z knihovního řádu, leták Knihovní a informační 
služby, nabídka vzdělávacích a kulturních programů pro školy 2017/2018 Škola a knihovna. 
Brožura Škola a knihovna byla distribuována do škol ve Zlíně a v blízkém okolí. Brožura je 
dostupná také online na webu knihovny. Na vydání těchto materiálů knihovna spolupracovala se 

http://www.kfbz.cz/
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14|15 Bi. 

Oddělení pro děti provozuje od roku 2010 blog Zlínská knihovnička (http://deti.kfbz.cz/). Blog 
je určen dětským čtenářům, rodičům a pedagogům a přináší aktuální informace o dění 
v oddělení, nabídku pořadů pro školy i veřejnost, tipy na dobré čtení i zábavu.  

K medializaci instituce je využíván mj. i profil 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. Na konci roku 2017 měla 
knihovna téměř 1 700 fanoušků. Samostatnou stránku má projekt Literární jaro Zlín, která měla 
na konci roku 373 fanoušků, přičemž aktivita stránky je soustředěna hlavně na období festivalu. 
Placená propagace probíhala pouze přes 14|15 Bi formou propagace sdílených příspěvků 
knihovny. 

Nově knihovna používá sociální síť Instagram, kde na profilu knihovna_zlin informuje o dění 
v knihovně. Od začátku používání (březen 2017) do konce roku měla knihovna 150 sledujících. 
Tento komunikační kanál využívají zejména mladí lidé do 25 let, a proto jsou i příspěvky 
upravovány pro tuto cílovou skupinu. 

V roce 2017 byl založen kanál knihovny na sociální síti YouTube – Krajská knihovna Františka 
Bartoše ve Zlíně. Jsou zde nahrávána prezentační videa a videa z akcí. Za rok 2017 bylo na 
YouTube nahráno 9 videí, nejvíce zhlédnutí mělo video Knihy a to ostatní. 

 

 

 

  

YouTube kanál knihovny Instagramový profil knihovny 
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PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST  

8. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 

Kolektivní smlouva uzavřená s odborovou organizací s účinností od 1. 7. 2015 byla 
aktualizována Dodatkem č. 3 ze dne 20. 12. 2017, který aktualizoval čl. 17 Pracovně lékařská 
péče a čl. 26. Stravování zaměstnanců s účinností od 1. 1. 2017. Zástupci odborové organizace 
se účastní porad vedení, kontrol BOZP. Jsou seznámeni s rozpočtem KKFBZ a jeho čerpáním 
a rozvojovým plánem organizace. Společná schůze KKFBZ a odborové organizace se konala 
20. 12. 2017.  

Uskutečnilo se 7 porad vedení KKFBZ, čtyři porady ředitelů a metodiků pověřených knihoven, 
jedna samostatná porada metodiků, 4 porady pracovníků knihoven působících v okrese Zlín.  

Mimo pravidelné porady vedoucích pracovníků se uskutečnila řada jednání pracovních 
týmů a workshopů pro přípravu rozvojového plánu 2018, programových plánů, mimořádných 
akcí knihovny a 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, inovaci služeb, zpracování statistiky, nastavení 
automatizovaného knihovního systému, zpracování Koncepce rozvoje regionálních funkcí 
knihoven 2018–2022 a problematiku ochrany osobních údajů. Vedoucí oddělení organizovali 
porady svých oddělení.  

Interní školení a vzdělávání pracovníků jsou popsány v části 4. Odborná a vzdělávací činnost. 

V srpnu roku 2017 Zlínský kraj uzavřel se společností I3 Consultants s.r.o., Praha, Smlouvu 
o dílo na provedení vstupní a rozdílové analýzy požadavků GDPR /General Data Protection 
Regulation, Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady/ a návrhů potřebných 
kroků pro dosažení souladu s GDPR pro Krajský úřad Zlínského kraje a pro příspěvkové 
organizace zřizované Zlínským krajem. Naplňování Smlouvy o dílo pro PO ZK bylo realizováno 
v rámci 4 etap. KKFBZ byla zařazena v rámci testovacího vzorku vybraných 14 příspěvkových 
organizací zřizovaných Zlínským krajem formou řízených pohovorů do realizace etapy 1 (vstupní 
a rozdílová analýza) a etapy 3 (analýza informačních rizik).  

Ředitelka knihovny se pravidelně účastnila provozních a programových porad ředitelů organizací 
sídlících ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. 

Pracovníci odpovědní za přípravu programu (kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost) se 
zúčastnili pravidelných programových a produkčních porad ve 14|15 Bi.  

Ke Knihovnímu řádu KKFBZ z roku 2016 byly vydány v průběhu roku 2017 čtyři dodatky, 
nejvýznamnější byl Dodatek č. 7/2017 (účinnost od 1. 11. 2017), který zavedl možnost rodinné 
registrace a zasílání notifikací uživatelům prostřednictvím SMS. Pracovníci byli seznámeni 
s aktualizovaným knihovním řádem na samostatném školení na konci října.  

Byly aktualizovány interní předpisy KKFBZ (směrnice, příkazy, rozhodnutí, metodické pokyny).  

Nově byl zpracován Metodický pokyn Řešení mimořádných situací v Krajské knihovně Františka 
Bartoše ve Zlíně (účinnost od 1. 2. 2018). 

 
Byly uzavřeny dodatky smluv upravující spolupráci a činnost KKFBZ v rámci 14|15 BAŤOVA 
INSTITUTU a smlouvy o výpůjčce movitého a nemovitého majetku: 

 Dodatky Smlouvy o výpůjčce č. 12 (účinnost 20. 1. 2017), č. 13 (3. 5. 2017), č. 14 
(15. 8. 2017), č. 15 (31. 10. 2017) a č. 16 (29. 11. 2017), smluvní strany 14|15 Bi a KKFBZ. 

 Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci a zajištění činnosti a služeb (účinnost 27. 6. 2017), 
smluvní strany 14|15 Bi, KFVU, MJVM a KKFBZ. 

 
Dále byly v roce 2017 aktualizovány předpisy BOZP a PO a byla vydána nová směrnice 
zaměstnavatele s označením BP-01 Vyhledávání a hodnocení rizik (platnost k 1. 6. 2017). 
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Přehled o provedených kontrolách a jejich výsledky 

V roce 2017 působily v organizaci kontrolní mechanismy, realizované vlastními zaměstnanci, 
smluvními odbornými firmami i nadřízenými orgány: 

Externí 

 Pravidelná kontrola BOZP a PO detašovaných pracovišť KKFBZ – obvodních knihoven 
a poboček, osobou odborně způsobilou k prevenci rizik, tj. zástupcem společnosti 
eM Kelty s.r.o., 24. 2. 2017, s drobnými nedostatky, které byly postupně odstraněny. 

 Metodická dohlídka v rámci zřizovatelské funkce Zlínského kraje – Zákon 
257/2001 Sb., knihovní zákon – kontrola formou rozpravy a prohlídky 30. 3. 2017, 
vedoucí odboru a pracovnice oddělení KULaPP KÚ ZK. Metodickou dohlídkou nebyly 
zjištěny nedostatky, KKFBZ bylo doporučeno zpracování Metodického pokynu KKFBZ – 
Doplňování knihovního fondu s účinností od 1. 7. 2017. Splněno v termínu. 

 Kontrola Úřadu práce – zaměstnávání OZP – paragraf 81 – povinnost plnění povinného 
podílu OZP za rok 2015, provedena dne 15. 8. 2017, bez závad.  

 Kontrola OSSZ – plnění povinností nemocenského pojištění, v důchodovém pojištění 
a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., kontrolované období 1. 10. 2014 až 
30. 9. 2017, byla provedena ve dnech 14.–15. 11. 2017, bez závad.  

 Kontrola VZP – platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného, kontrolované období 10/2013–10/2017, byla provedena 
28. 11. 2017, bez závad. 

 
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 Bi. 

 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 Bi. 

Organizace věnuje kontrolní činnosti stálou pozornost. Interní kontroly jsou prováděny podle 
ročního plánu kontrol KKFBZ. Zjištěné nedostatky jsou okamžitě odstraňovány, závažnější 
nebyly zjištěny.  

 

9. OPRAVY A ÚDRŽBA 

Byly prováděny především běžné opravy neinvestičního charakteru spojené s provozem obvodních 
knihoven a poboček (financované z rozpočtu statutárního města Zlína). Jednalo se o opravu 
zářivek a okna v Obvodní knihovně Jižní Svahy, opravu čidla světla v Obvodní knihovně Díly 
a opravy hasicích přístrojů na pobočkách a obvodních knihovnách. 

Statutární město Zlín ze svých prostředků zajistilo čištění kanalizace tlakovou vodou v Obvodní 
knihovně Jižní Svahy a od června 2017 probíhá rekonstrukce objektu ve Lhotce, kde sídlí 
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pobočka knihovny. 

Správu budovy 15 včetně vybavení a technických zařízení zajišťuje 14|15 Bi na základě své 
zřizovací listiny.  
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10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Výpočetní a komunikační technika 

V rámci doplňování zařízení dle požadavků provozu knihovny byl prostřednictvím 14|15 Bi 
pořízen a knihovně předán do užívání potřebný nový hardware (počítače, mobilní telefony 
apod.). Nadbytečný či zastaralý IT majetek byl vrácen 14|15 Bi. 

Byla instalována nová tiskárna v Obvodní knihovně Jižní Svahy. 

Do půjčovny naučné literatury ve 4. podlaží Ústřední knihovny byl pořízen nový reaktivátor 
elektromagnetických zabezpečovacích etiket. 

Byl aktualizován zastaralý software na terminálech pro čtenáře v Ústřední knihovně. 

Pracovníkům s oprávněním vzdáleného přístupu byl instalován software pro zabezpečené VPN 
připojení. 

Byl proveden upgrade a rozsáhlejší údržba systému Kramerius, který používá digitální knihovna 
KKFBZ. Nově do ní bylo importováno 140 monografií digitalizovaných v roce 2017. 

Automatizovaný knihovní systém 

Na serveru online katalogu knihovny bylo zprovozněno zabezpečené šifrované připojení 
protokolem HTTPS. 

Z databáze čtenářů byli vymazáni dlouhodobí dlužníci a vyřazeny jejich dlouhodobě nedostupné 
výpůjčky. 

Bylo zprovozněno odesílání oznámení čtenářům o vyřízené objednávce a rezervaci 
prostřednictvím SMS. 

Byly zavedeny rodinné registrace čtenářů. 

Byly zavedeny výpůjčky logopedických kufříků, resp. obecně sad dokumentů složených z různých 
jednotek a propojených v knihovním systému. 

V pobočce Podlesí byl zprovozněn program Verbis namísto zjednodušeného půjčování přes 
online rozhraní. 

Ve spolupráci s dodavateli knihovnického systému byly upravovány stávající a doplňovány nové 
funkce programu a online katalogu. 

Byly prováděny úpravy a opravy dat podle standardu M21 a katalogizačních pravidel RDA. 

Byly prováděny úpravy pracovních listů a tiskových sestav programu podle potřeb knihovny. 

Uživatelské statistiky byly vytvářeny a upravovány podle požadavků knihovny. 
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11.  HOSPODAŘENÍ KKFBZ V ROCE 2017 

REKAPITULACE (v Kč) 

Příspěvky a dotace Neinvestiční prostředky Investiční prostředky 

Krajský úřad – příspěvek na činnost 18,148.011,39 - 

z toho regionální služby 3,065.000,00 - 

Účelová dotace ze SR 114.000,00  

Dotace IROP I. etapa 45.674,64 58.131,36 

Dotace IROP II. etapa 24.238,76 25.625,74 

ČRIT MK ČR 43.674,33 - 

Ostatní dotace (Statutární město Zlín) 6,298.500,00 - 

CELKEM POSKYTNUTO 27,739.099,12 83.757,10 

 

REKAPITULACE (v Kč) 

Vlastní zdroje Neinvestiční prostředky Investiční prostředky 

Vlastní příjmy KKFBZ 1,745.866,13 - 

Rezervní fond 30.675,00 - 

Fond – věcné a finanční dary 400.315,80 - 

CELKEM VLASTNÍ ZDROJE 2,176.856,93 - 

 

Hospodářský výsledek (v Kč) Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Náklady 29,866.581,93 847,00 

Výnosy 29,915.956,05 7.000,00 

Hospodářský výsledek 49.374,12 6.153,00 

 

Celkem hospodářský výsledek 55.527,12 Kč 

 

 

Na rok 2017 byl Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci, (KKFBZ) 
stanoven příspěvek na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 20,168.000 Kč, z toho na 
zajištění výkonu regionálních služeb 2,970.000 Kč. 

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK) ze dne 19. 12. 2016 usnesením 
č. j. 0013/Z02/16 byl schválen příspěvek na provoz ve výši 20,168.000 Kč 

Z toho závazný objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 15,747.000 Kč a závazný 
objem OON ve výši 320.000 Kč. Odvod investičního fondu nařízen nebyl. 
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1. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2017: usnesením č. j. 0098/R04/17 ze dne 6. 2. 2017 
schválila Rada Zlínského kraje (RZK) navýšení příspěvku na provoz o 68.000 Kč. 

Příspěvek na provoz 2017 pro KKFBZ 20,236.000 Kč 

 

2. změna ukazatelů rozpočtu 2017: usnesením č. j. 0361/R13/17 ze dne 2. 5. 2017 RZK vzala 
na vědomí poskytnutí účelových neinvestičních dotací z MK ČR v celkové výši 74.000 Kč. Jedná 
se o tyto neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu: 

 Mimoškolní vzdělávání knihovníků VISK 2 (ÚZ 34053) 25.000 Kč 

 Rozvoj souborného katalogu CASLIN a soubor národních autorit VISK 9 – Doplňování 
vybraných záznamů článků do báze ANL (ÚZ 34053) 33.000 Kč 

 Rozvoj souborného katalogu CASLIN a soubor národních autorit VISK 9 – Harmonizace a 
opravy lokálních věcných autorit v KKFBZ (ÚZ 34053) 16.000 Kč 

Zároveň byl navýšen a účelově vyčleněn závazný objem OON o 69.000 Kč z výše uvedených 
dotací MK ČR VISK 2 a VISK 9 a o 11.000 Kč na základě dotace z Kulturního fondu města Zlína 
na Literární jaro 2017, duben – květen 2017, Zlín, tzn. celkem na 400.000 Kč. 

 

3. změna ukazatelů rozpočtu 2017: usnesením č. j. 0397/R14/17 ze dne 16. 5. 2017 vzala 
RZK na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MK ČR ve výši 40.000 Kč. Jedná se o 
neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu: 

 Kramerius – digitalizace dokumentů – Ochranné reformátování regionálních monografií 
Zlínska VISK 7 (ÚZ 34053) 40.000 Kč 

Celková výše dotací MK ČR pro rok 2017 činí 114.000 Kč. 

 

4. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2017: RZK usnesením č. j. 0775/R24/17 ze dne 2. 10. 
2017 schválila navýšení příspěvku na provoz o částku 935.000 Kč, z toho navýšení objemu 
prostředků na platy o 614.000 Kč. 

Příspěvek na provoz po úpravě pro KKFBZ 21,171.000 Kč, 

z toho na zajištění výkonu regionálních služeb 3,035.000 Kč (navýšení o 65.000 Kč). 

Objem prostředků na platy činil po úpravě 16,361.000 Kč. 

 

5. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2017: usnesením č. j. 0983/R29/17 ze dne 27. 11. 
2017 RZK schválila navýšení příspěvku na provoz o částku 140.000 Kč a navýšení objemu 
prostředků na platy o 252.000 Kč 

Příspěvek na provoz po úpravě pro KKFBZ 21,311.000 Kč, 

z toho na zajištění výkonu regionálních služeb 3,065.000 Kč (navýšení o 30.000 Kč). 

Objem prostředků na platy činil po úpravě 16,613.000 Kč. 

  

6. změna ukazatelů rozpočtu 2017: usnesením č. j. 1060/R30/17 ze dne 11. 12. 2017 RZK 
schválila účelovou neinvestiční dotaci IROP ve výši: 45.674,66 Kč. 
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Vratka příspěvku na provoz dne 21. 12. 2017 - 93.000 Kč. 

Jedná se o zbytek nespotřebovaného příspěvku na provozní náklady dotace z IROP, který byl 
nahrazen poskytnutou dotací z IROP v měsíci listopadu ve výši 28.000 Kč a náklady spojené 
s provozem, které byly financované z dotace statutárního města Zlína ve výši 65.000 Kč na 
navýšení platových tarifů a k tomu příslušných nákladů s tím spojených od měsíce listopadu 2017. 

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem na provoz a skutečností 

Rozdíl mezi rozpočtovanou (schválenou) a skutečně poskytnutou výší provozního příspěvku 
KKFBZ činí 4.988,61 Kč. Jedná se o časové rozlišení neprodaných časopisů ZVUK, vydaných 
v roce 2017 ve výši 15.190,07 Kč, jejichž náklad byl financován z rozpočtu příspěvku 
zřizovatele. Dále jsou zde připočítány časově rozlišené časopisy ZVUK z roku 2016 ve výši 
10.201,46 Kč, které byly prodány v roce 2017. Pohyb časového rozlišení prodeje a zůstatku 
časopisu ZVUK je zaúčtován na účtu 384 – časové rozlišení zásob. 

 

Z příspěvku zřizovatele byla rozpočtovaná částka 2,870.000 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. V roce 
2017 byl rozpočet na plnění výkonu regionálních funkcí navýšen na základě dvojího navýšení 
platových tarifů v měsíci červenci a listopadu na celkovou částku 3,065.000 Kč.  

Vyúčtování čerpání rozpočtu regionálních funkcí KKFBZ za rok 2017 bylo předáno zřizovateli 
dne 1. 2. 2018. 

 

KKFB získala na rok 2017 dotaci od Statutárního města Zlína v celkové výši 5,210.000 Kč na 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Na základě Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína č. 2800 16 000 ze dne 22. 
2. 2016 byla dotace vyplácena ve 3 splátkách, a to v únoru a květnu á 1,740.000 Kč a v měsíci 
září 1,730.000 Kč. Na základě navýšení platových tarifů byla dotace navýšena o částku 
184.000 Kč v měsíci říjnu (taktéž vyplacena), takže celková dotace činila na rok 2017 
5,394.000 Kč. Tato dotace byla použita v plné výši.  

V měsíci březnu získala KKFBZ neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína na realizaci 
projektu „Literární jaro Zlín 2017, duben - květen 2017, Zlín“ ve výši 27.000 Kč. Dotace byla 
vyúčtována koncem měsíce června 2017 a finanční prostředky byly přijaty na účet KKFBZ dne 
4. 7. 2017 v plné výši. 

V měsíci březnu 2017 získala KKFBZ neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína na 
realizaci projektu „Zlín čte a studuje“, nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce 
KKFBZ, na 1. pololetí ve výši 450.000 Kč s vyplacením celé částky v měsíci březnu 2017 na 
účet KKFBZ. Dotace byla použita v plné výši a vyúčtována v měsíci červnu 2017. Druhou dotaci 
na nákup knihovního fondu z Kulturního fondu města Zlína obdržela KKFBZ na 2. pololetí 2017 
ve výši 427.500 Kč s vyplacením celé částky v měsíci srpnu 2017 na účet KKFBZ. I tato dotace 
na nákup knihovního fondu byla použita v plné výši a vyúčtována v měsíci listopadu 2017. 

 

V roce 2016 byl KKFBZ schválen investiční záměr č. 1201/3/090/070/05/16 RZK dne 
06. 06. 2016 usnesením č. 0442/R11/16 s názvem Krajská knihovna Františka Bartoše ve 
Zlíně - Vybudování komplexního depozitního centra. Cílem realizace tohoto projektu je 
vybudování komplexního pracoviště sloužícího k uložení, zpřístupnění a ochraně knihovního 
fondu. Akce bude spolufinancována z IROP - Výzva č. 25 Knihovny, specifický cíl SC 3.1 
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Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. 

Dne 18. 05. 2017 byl vydán právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) k projektu 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0003281 s názvem „Krajská knihovna Františka Bartoše ve 
Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra“ v rámci 11703 Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále IROP). 

K investičnímu záměru byly vydány 2 změny s prodloužením termínu ukončení do května 2018. 
Projekt má 2 etapy zpracování: přípravnou a realizační. Přípravná etapa byla ukončena v červnu 
2017 a KKFBZ obdržela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 45.674,66 Kč a investiční dotaci 
ve výši 58.131,36 Kč z Ministerstva místního rozvoje v rámci IROP. 

 

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 2017 zajistil zřizovatel Zlínský kraj financování KKFBZ ve výši 70,9 %, dotace ze SR 
činila 0,4 %, dotace IROP činila 0,2 %, Statutární město Zlín přispělo částkou ve výši 21,1 % 
a z vlastních příjmů, zapojením fondů, darů a ostatních příjmů bylo pokryto 7,4 % nákladů 
v hlavní činnosti. 

 

Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 
55.527,12 Kč.  

 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, sídlí v prostorách 
14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Počet pracovníků KKFBZ byl v souladu se schváleným provozním 
modelem a závaznými indikátory projektu „Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy 
Baťa“ 60,75. Mírné navýšení na 61,11 vzniklo náhradou za souběh pracovníků při odchodu 
dvou pracovnic na MD, ukončením pracovního poměru dvou pracovnic a odchodem dvou 
pracovnic do starobního důchodu. V roce 2017 byla pracovnicím na MD proplacena řádná 
dovolená, což zvýšilo počet pracovníků v měsíci vyplacení. S pracovníky bylo spojeno také 
navýšení objemu prostředků na platy včetně změn v souvislosti s novelou nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 a 1. 11. 2017. Na základě rozhodnutí zřizovatele 
Zlínského kraje a Smlouvy o vedení a zpracování účetnictví včetně mzdového 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. 
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Na základě schválené darovací smlouvy č. D/111/2017/KUL uzavřené mezi Zlínským krajem 
a Statutárním městem Zlín (RZK č. 0310/R12/17 ze dne 10. 4. 2017 a ZZK č. 0113/Z05/17 
ze dne 15. 5. 2017) došlo k předání majetku v hodnotě 1,932.488,97 Kč. Tento majetek byl 
vyřazen z účetní evidence při současném zrušení výkonu práva k hospodaření KKFBZ a ředitelka 
KKFBZ byla pověřena předáním tohoto majetku statutárnímu městu Zlínu (RZK usnesení 
č. 590/R17/17 ze dne 10. 7. 2017). Předání se uskutečnilo 19.–21. 7. 2017 na základě 
předávacích protokolů. Jednalo se o drobný dlouhodobý majetek, který je umístěn v obvodních 
knihovnách a pobočkách (mobiliář) v celkové hodnotě 1,932.488,97 Kč, tj. 836 ks, a který 
KKFBZ stále užívá smluv o výpůjčce.  

 

Hospodaření knihovny byla věnována velká pozornost. KKFBZ věnovala velké úsilí optimalizaci 
využití veškerých prostředků, které měla v r. 2017 k dispozici. Pohledávky organizace byly 
všechny hrazeny v termínu. Nedobytné pohledávky organizace nemá. Závazky z 921 faktur byly 
uhrazeny v termínu splatnosti. Daňová povinnost za rok 2017 nevznikla. Organizace sleduje 
a zohledňuje daňové úspory použitím rezervního fondu na rozvoj činnosti organizace.  

 

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 2017 pouze reklamní činnost. Jedná se 
o smlouvu o reklamě v souvislosti s festivalem Literární jaro Zlín 2017 v celkové výši 7.000 Kč 
s náklady na reklamu ve výši 847 Kč. Tato činnost je označena ORJ 20 bez ÚZ. 

Hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2017 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve 
výši 6.153 Kč.  

 

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů  

Viz Tabulka č. 1 

 

Investice 

Plán fondu investic na rok 2017 byl schválen na zasedání RZK dne 27. 2. 2018 usnesením 
č.0149/R07/17 včetně schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investic ve výši 40.000 Kč. 

Stávajícím odepisovaným majetkem je kamerová zvětšovací lupa, která byla zakoupena v roce 
2015 s podporou Ministerstva kultury ČR (dále MK ČR) a dvě technická zhodnocení 
knihovnického systému Implementace online plateb a prohloubení funkcionality MojeID 
v systému Verbis/Portaro a Implementace rozhraní pro kartové platební terminály v systému 
Verbis/Portaro oba s podporou MK ČR zakoupeny v roce 2016. Tento majetek byl svěřen 
k hospodaření KKFBZ. Vzhledem k tomu, že výše uvedený majetek byl zakoupen s podporou MK 
ČR, je použito časové rozlišení investičního transferu ve výši 43.674,33 Kč a část odpisu ve výši 
21.137,67 Kč je kryta z příspěvku zřizovatele. Odpisy jsou pouze z hlavní činnosti a částka je 
zaokrouhlena na tisíce. 

Novým odpisovým majetkem se měl stát v roce 2017 investiční majetek z investičního záměru 
akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1201/3/090/070/05/16 na akci „Krajská 
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra“ – schváleno 
RZK usnesení č. j. 0442/R11/16 dne 6. 6. 2016 a se změnou struktury nákladů a zdrojů 
financování č. 1 usnesením č. 1010/R26/16 schváleného RZK dne 12. 12. 2016 s celkovými 
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náklady 7,416.000 Kč. Tento investiční záměr řeší vybudování komplexního pracoviště 
sloužícího k uložení, zpřístupnění a ochraně knihovního fondu. Jedná se o doplnění systému 
posuvných regálů ve skladu C pro uložení knih a ve skladu E pro uložení periodik v sídle KKFBZ 
na Vavrečkově ulici ve Zlíně. Nedílnou součástí skladového vybavení je sada knihovních vozíků, 
vybavení reprografického pracoviště pro zpřístupnění fondu formou kopií – knižní skener a čistič 
knih.  

Dne 18. 5. 2017 byl vydán právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) k projektu 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0003281 s názvem „Krajská knihovna Františka Bartoše ve 
Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra“. Jedná se o dotaci z IROP v rámci 
vyhlášené výzvy IROP č. 25 „Knihovny“, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního dědictví. 

Projekt je rozdělen na část investiční (56 % nákladů) a část neinvestiční (44 % nákladů). Ve 
fondu investic je řešena pouze část investiční. 

V roce 2017 byla realizována I. etapa – přípravná část projektu, která byla uhrazena částečně 
z výše uvedené dotace IROP. Jednalo se o náklady projektové dokumentace a studie 
proveditelnosti zpracované částečně v roce 2016 a 2017 v celkové výši 64.590,40 Kč. Z dotace 
IROP bylo z výše uvedené částky uhrazeno 58.131,36 Kč, což se stalo zdrojem fondu investic 
v roce 2017.  

Z druhé etapy bylo financováno za administraci veřejných zakázek a zprávu o realizaci 1. etapy 
projektu celkem 28.473,04 Kč. 

Celková částka financovaná v roce 2017 z fondu investic – použití - činí 73.872,24 Kč, v roce 
2016 to bylo 28.000 Kč. Tato investiční část v celkové výši 101.872,24 Kč je účtována na účtu 
042 – nedokončený majetek. 

V souladu s 2. změnou investičního záměru pod evidenčním číslem IZ1201/3/090/070/05/16 
– 02/10/2017 ze dne 13. 11. 2017 schváleno RZK usnesení č. j. 0941/R28/17 s posunutím 
termínu ukončení realizace tohoto záměru na květen 2018, byla zpracována 1. změna 
odpisového plánu a plán fondu investic s přílohou s posunutím termínu realizace projektu 
a počátkem odpisování tohoto majetku na rok 2018. Proto zdrojem fondu investic 
z odepisovaného majetku v roce 2017 zůstal pouze stávající majetek (kamerová zvětšovací lupa 
a 2 technická zhodnocení knihovnického systému).  

V průběhu roku nebyl použit investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele. 

Celkový stav fondu investic k 31. 12. 2017 činí 105.911,59 Kč. 

 

Zdroje: Zůstatek fondu investic 60.514,80 Kč 

odpisy hlavní činnost 64.812,00 Kč 

převod z rezervního fondu 40.000, 00 Kč 

investiční dotace IROP 58.131,36 Kč 

Celkem zdroje 162.943,36 Kč 

 

Použití: depozitní centrum investiční záměr 73.872,24 Kč 

Celkem použití 73.872,24 Kč 

 

Časové rozlišení investičního transferu 43.674,33 Kč 

Zůstatek fondu investic k 31. 12.2017 105.911,59 Kč 
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Přehled počtu zaměstnanců 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců: 

fyzické osoby 61,41 

přepočtený stav 61,11 

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2017 61 

z toho: odborní pracovníci 56 

THP 2 

Dělníci 3 

Pracovníci se ZPS 0 

 

Procento nemocnosti za rok 2017 4,13 % 

Průměrná mzda za rok 2017 22.656 Kč 

Procento fluktuace za rok 2017 9,7 % 

 

 



 

Tabulka č. 1  

Odvětví: Kultura 
Název organizace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace IČ: 70947422 
Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2017  

  
Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 

  Rozpočet Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % 

Číslo 2016 2017 k 31.12. k 31.12.17 plnění 2017 k 31.12. k 31.12.17 plnění 2017 k 31.12. k 31.12.17 plnění 

účtu   v tis. Kč v tis. Kč v Kč   v tis. Kč v tis. Kč v Kč   v tis. Kč v tis. Kč v Kč  

501 Spotřeba materiálu 2 148 3 357 3 520 034,64 105          2 148 3 357 3 520 034,64 105  

502 Spotřeba energie 52 45 44 940,00 100          52 45 44 940,00 100  

503 Spotřeba ostatních neskl. dodávek 165 155 152 358,60 98          165 155 152 358,60 98  

504 Prodané zboží 10 10 15 322,00 153          10 10 15 322,00 153  

508 Změna stavu zásob vlastní výroby     -4 988,61           0 0 -4 988,61   

511 Opravy a udržování 25 10 5 881,40 59          25 10 5 881,40 59  

512 Cestovné 85 85 84 820,00 100          85 85 84 820,00 100  

513 Náklady na reprezentaci 35 41 41 150,30 100          35 41 41 150,30 100  

518 Ostatní služby 2 100 2 310 2 013 921,26 87  1 1 847,00 85  2 101 2 311 2 014 768,26 87  

521 Mzdové náklady 16 207 17 153 17 107 862,00 100          16 207 17 153 17 107 862,00 100  

524 Zákonné sociální pojištění 5 355 5 648 5 650 485,00 100          5 355 5 648 5 650 485,00 100  

525 Ostatní sociální pojištění 44 45 44 334,00 99          44 45 44 334,00 99  

527 Zákonné sociální náklady 957 976 940 204,74 96          957 976 940 204,74 96  

528 Ostatní sociální náklady                 0 0 0,00   

531 Daň silniční                 0 0 0,00   

532 Daň z nemovitostí                 0 0 0,00   

538 Ostatní daně a poplatky                 0 0 0,00   

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 0 0 0,00   

542 Ostatní pokuty a penále                 0 0 0,00   

543 Odpis pohledávky                 0 0 0,00   

543 Dary                 0 0 0,00   

547 Manka a škody                 0 0 0,00   

549 Ostatní náklady z činnosti 108 108 185 359,60 172          108 108 185 359,60 172  

551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 130 65 64 812,00 100          130 65 64 812,00 100  

552-3 Zůstatk. cena prodaného dlouhod. nehm. a hm. maj.                  0 0 0,00   

554 Prodané cenné papíry a podíly a pozemky                 0 0 0,00   

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 10 0 0,00 
 

        10 0 0,00  

555-6 Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek                 0 0 0,00   

562 Úroky                 0 0 0,00   

563 Kursové ztráty     85,00           0 0 85,00   

569 Ostatní finanční náklady 0               0 0 0,00   

             
 

Náklady (účtová třída 5) celkem  27 431 30 008 29 866 581,93 99,53  1 1 847,00 85  27 432 30 009 29 867 428,93 100  



 

  
Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 

    Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % 

Číslo Název ukazatele 2017 k 31.12. k 31.12.17 plnění 2017 k 31.12. k 31.12.17 plnění 2017 k 31.12. k 31.12.17 plnění 

účtu   v tis. Kč v tis. Kč v Kč   v tis. Kč v tis. Kč v Kč   v tis. Kč v tis. Kč v Kč   

601 Tržby za vlastní výrobky 10 10 13 450,00 135          10 10 13 450,00 135  

602 Tržby z prodeje služeb 1 614 1 698 1 703 368,60 100          1 614 1 698 1 703 368,60 100  

604 Tržby za prodané zboží 20 20 22 467,00 112          20 20 22 467,00 112  

611 Změna stavu zásob nedokončené výroby                 0 0 0,00   

612 Změna stavu zásob polotovarů                 0 0 0,00   

613 Změna stavu zásob výrobků                 0 0 0,00   

614 Změna stavu zvířat                 0 0 0,00   

621 Aktivace materiálu a zboží                 0 0 0,00   

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb                 0 0 0,00   

623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku                 0 0 0,00   

624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku                 0 0 0,00   

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 0 0 0,00   

642 Ostatní pokuty a penále                 0 0 0,00   

643 Platby za odepsané pohledávky                 0 0 0,00   

648 Zúčtování fondů 100 110 40 675,00 37          100 110 40 675,00 37  

649 Ostatní výnosy z činnosti 204 354 395 272,30 112  7 7 7 000,00 100  211 361 402 272,30 111  

651 Tržby z prodeje dlouhod. nehmotného a hmot. maj.                 0 0 0,00   

652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                 0 0 0,00   

662 Úroky 2 2 1 624,03 81          2 2 1 624,03 81  

669 Ostatní finanční výnosy                 0 0 0,00   

663 Kurzové zisky                 0 0 0,00   

644-7 Výnosy z prodaného majetku                 0 0 0,00   

656 Zúčtování zákonných rezerv                 0 0 0,00   

659 Zúčtování zákonných opravných položek                 0 0 0,00   

672 Výnosy z nároků na prostř. z ÚSC 20 168 21 311 21 213 011,39 100          20 168 21 311 21 213 011,39 100  

672 ČRIT 103 44 43 674,33 99          103 44 43 674,33 99  

672 Výnosy z nároků na prostř. ze SR   114 114 000,00 100          0 114 114 000,00 100  

672 Výnosy z nároků na prostř. z měst   46 69 913,40 152            46 69 913,40 152  

              Výnosy (účtová třída 6) celkem  27 431 30 008 29 915 956,05 100  7 7 7 000,00 100  27 438 30 015 29 922 956,05 100  

    
    

  
  

   
  

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 61 252,14   6 6 6 183,25   6 6 67 435,39   

              591      0,00        0,00        0,00     

595     0,00   
 

  0,00       0,00     

              Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 49 374,12   6 6 6 153,00   6 6 55 527,12   
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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 2017 

Beletrie pro dospělé 

Pořadí Název knihy / Autor Počet půjčení 

1. Okamžiky štěstí / Patrik Hartl 110 

2. Ulička hanby / Vlastimil Vondruška 106 

3.–4. 
Bábovky / Radka Třeštíková 

103 
Dívka ve vlaku / Paula Hawkins 

5. O myších a lidech / John Steinbeck 102 

6. Než jsem tě poznala / Jojo Moyesová 100 

7. Pygmalión / George Bernard Shaw 98 

8. Krev na sněhu / Jo Nesbo 94 

9. Půlnoční slunce : Krev na sněhu II / Jo Nesbo 90 

10.–11. 
Druhá / Táňa Keleová-Vasilková 

89 
Žítkovské bohyně / Kateřina Tučková 

Naučná literatura pro dospělé 

Pořadí Název knihy / Autor Počet půjčení 

1. Postel, hospoda, kostel / Markéta Zahradníková, Zbigniew Czendlik 59 

2. Breviář pozitivní anarchie / Vlastimil Vondruška 42 

3. 
Musela jsem zemřít : má cesta od nemoci k opravdovému uzdravení / 
Anita Moorjani 

37 

4. Andělé v mých vlasech : vzpomínky / Lorna Byrneová 36 

5. 
40 dní pěšky do Jeruzaléma : o pouti bez cukrové vaty / Ladislav 
Zibura 

35 

6.–7. 

Božská Florence aneb Primadona klouzavé stupnice / Jasper Rees 

34 
Břicháč Tom : jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i Vy! : jednoduché 
recepty do 30 minut / Tomáš Kosačík 

8. Zázračný úklid : pořádek jednou provždy / Marie Kondo 31 

9. Žítkovské čarování : pravdivý příběh žítkovských bohyní / Jiří Jilík 30 

10. 
Srdcem baťovec : neobyčejné příběhy baťovců v cizině / sesbírala 
Gabriela Culík Končitíková 

29 



 

Příloha 3 

Programy pro školy  

Ústřední knihovna – oddělení pro děti  

Pro mateřské školy se uskutečnilo 29 vzdělávacích programů (Barevný rok – Jaro, Léto, 
Podzim, Zima, Hrajeme si s pohádkou, Zlínská knihovnička):  

Pro žáky ZŠ proběhlo 196 kulturních a vzdělávacích akcí, lekcí práce s informacemi a exkurzí: 

 Bezpečný internet  

 Co se týká jazyka (český jazyk trochu jinak III) 

 Dobrodružství Marka Twaina 

 František Bartoš (z cyklu Náš region) 

 Historie města Zlína (z cyklu Náš region) 

 Historie písma a knihtisku 

 Hříčky se slovíčky (český jazyk trochu jinak I) 

 Humor v literatuře pro děti 

 Já jsem četl, ty jsi četl (zakládáme čtenářský deník) 

 Jak správně citovat  

 Jiří Kahoun – Nejen příběhy včelích medvídků 

 Kamarádka knihovna  

 Kdo zkusí rébusy? (český jazyk trochu jinak II) 

 Kniha a já  

 Linda, kočka zahradní (Markéta Zinnerová)  

 Literární hrdinové – mýtus a skutečnost I 

 Literární hrdinové – mýtus a skutečnost II 

 Mám deníček plný básniček (poezie pro děti) 

 Moje první cesta do knihovny  

 Moji nejlepší přátelé se nazývají… (Karel Poláček) 

 Od masopustu do Velikonoc (tradiční zvyky a obyčeje) 

 Po stezkách zlatokopů (Jack London) 

 Po stopách rytíře Miloše aneb zlínské pověsti (z cyklu Náš region) 

 Pohádkové postavičky Václava Čtvrtka 

 Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů (české a moravské pověsti) 

 Práce s informačními zdroji  

 S kouzelníkem do světa (Ivan Binar) 

 Se slušností nejdál dojdeš (základy společenské etikety) 

 Seznamte se s Lichožrouty a lelky (Pavel Šrut) 

 Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informačního vzdělávání) 

 Systematická výchova k práci s informacemi  

 Systematická výchova k práci s informacemi s exkurzí  

 Škola hrou (Jan Amos Komenský) 

 To bylo prima čtení (zakládáme čtenářský deník) 

 Tomáš Baťa (z cyklu Náš region) 

 V knihovně se neztratím  

 Vánoce ve světě 

 Za Spejblem a Hurvínkem (Josef Skupa) 

 



 

Uskutečnilo se 23 vzdělávacích programů a exkurzí pro žáky škol se speciálním zaměřením 
(Barevný rok – Jaro, Bezpečný internet, Co se týká jazyka, Exkurze, Historie města Zlína, 
Hrajeme si s pohádkou, Humor v literatuře pro děti, Kdo zkusí rébusy, Od masopustu do 
Velikonoc, Po stopách rytíře Miloše, Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů, Poradím si sám, Se 
slušností nejdál dojdeš, Seznamte se s Lichožrouty a lelky, Vánoce ve světě, Za Spejblem 
a Hurvínkem) 

Pro dospělé handicapované uživatele bylo realizováno 5 vzdělávacích programů (Dobrodružství 
Marka Twaina, Exkurze, Historie města Zlína, Od masopustu do Velikonoc, Škola hrou – Jan 
Amos Komenský) 

Ústřední knihovna – oddělení pro dospělé  

Pro žáky základních a speciálních škol se uskutečnilo 15 vzdělávacích programů s hudební 
tematikou: 

 Leoš Janáček a Bohuslav Martinů 

 Světem hudebních nástrojů 

 Zvířátka v hudbě 

 Valašské Vánoce v hudbě 

Oddělení bibliografie a informačních služeb 

Pro střední školy bylo realizováno 18 kulturních a vzdělávacích akcí: 

 Databáze pro každého 

 Exkurze 

 Exkurze knihovnou s instruktáží vyhledávání v katalogu 

 Hravé bystření mysli. Rozečti se 

 Informační zdroje o literatuře 

 Jak se vyznat v databázích 

 Literární tržnice aneb Poznej regionální autory 

 Nejlepší seminárka na světě 

 Zákony (nejen) pro knihovny 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  

Pro děti MŠ se uskutečnilo 45 kulturních a vzdělávacích akcí, besed, exkurzí a lekcí práce 
s informacemi: 

 Abeceda povolání 

 Hurá prázdniny 

 Chováme se slušně v knihovně… i jinde 

 Lidové tradice – Vánoce 

 Masopust s pohádkou 

 O mláďátkách 

 O perníkové chaloupce 

 Podzim 

 Pohádkové čtení, čarodějnice 

 Popletené pohádky 

 Poprvé v knihovně 

 Poprvé v knihovně 

 Ptáčci v zimě 

 Sportovní pohádky 

 Velikonoční zvyky 

 Za strašidly do knihovny 



 

Pro žáky ZŠ se uskutečnilo 63 kulturních a vzdělávacích akcí, besed a lekcí práce s informacemi: 

 Bajky 

 Beseda s J. F. Bobákem 

 Knižní šifra 

 Kouzelné Vánoce 

 Odpoledne se Čtyřlístkem 

 Rošťáci a básničky z pera Miloše Kratochvíla 

 Z pohádky do pohádky 

 Zábavné první a druhé čtení 

Pro děti sdružení Kamarád – Nenuda z. s. se uskutečnila vzdělávací lekce Poprvé v knihovně 

Obvodní knihovna Malenovice  

Uskutečnilo se celkem 46 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí pro děti MŠ (11 akcí) a 
žáky ZŠ (35 akcí): 

 Exkurze 

 Jarní přírodou 

 Karel Čapek 

 Podzim v knihovně 

 Setkání s knihovnou 

 Svěrákoviny 

 Tajemství Vánoc 

 Uličník Roald Dahl 

Obvodní knihovna Díly  

Uskutečnilo se 17 besed a lekcí práce s informacemi pro děti MŠ:  

 Kniha je můj kamarád 

 Logopedické hádanky 

 Popletené pohádky 

 Poprvé v knihovně 

Uskutečnilo se 13 besed a lekcí práce s informacemi pro žáky ZŠ:  

 Hříčky se slovíčky 

 Poprvé v knihovně 

 Rozcvička pro mozek 

Pobočka Štípa 

Uskutečnilo 11 vzdělávací programů Vánoční zvyky u nás a ve světě pro děti ZŠ Štípa. 

  



 

Příloha 4  

Kulturní a vzdělávací pořady pro veřejnost 

18. ledna Smrt a zbožnost baroka: O návratech zemřelých a jiných fenoménech. Přednáška 
Mgr. Tomáše Malého, Ph.D., (Historický ústavu Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně) o jednom z typických jevů baroka, a to navracejících se duší ze 
záhrobí – revenantech. Připraveno ve spolupráci se Státním okresním archivem 
Zlín (Rozumíme historii?!, cyklus Středověká a barokní zbožnost, připraveno ve 
spolupráci se Státním okresním archivem Zlín). 

25. ledna Česká barokní hudba. Bohuslav Matěj Černohorský a Jan Dismas Zelenka. Hudební 
beseda s Mgr. Markem Obdržálkem (cyklus Od baroka ke klasicismu). 

1. února Indie rickshow ve Zlíně. Cestovatelská přednáška o nezapomenutelné cestě ze severu 
na jih Indie na směšných vozítkách cestovatelů Jakuba Janči, Martina Hamouze a Jana 
Tomšů. 

2. února S Baťou v džungli. Uvedení stejnojmenné knihy a beseda se spisovatelkou Markétou 
Pilátovou a Dolores Baťa Arambasic, vnučkou Jana Antonína Bati. 

8. února Klub milovníků knih: Knižní hity roku 2016. První díl pravidelných setkání a diskuzí 
o knihách. 

15. února Náboženské putování tajných evangelíků v 18. století. V přednášce se Mgr. David 
Valůšek zaměřil na fenomén putování evangelíků za vírou z východní Moravy do 
okolních zemí v době předtoleranční (Rozumíme historii?!, cyklus Středověká a barokní 
zbožnost, připraveno ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín). 

22. února 
 

Jan Václav Stamic. Pořad Mgr. Marka Obdržálka k 300. výročí narození a 250. výročí 
úmrtí zakladatele Mannheimské hudební školy (cyklus Od baroka ke klasicismu). 

1. března Kaleidoskop Jana Rejžka. Hudební pořad s českým hudebním a filmovým kritikem.  

7. března Svatopluk Božák Ultracycling. Beseda s nejlepším českým vytrvalostním cyklistou 
v rámci cyklu Aktivně s knihovnou. 

8. března Rád jsem vás poznal. Představení knihy rozhovorů spisovatele Bohuslava Matyáše. 
Besedu s autorem, Karlem Pavlištíkem, Zdeňkem Dostálem, Antonínem Bajajou, 
Josefem Holcmanem, Petrem Michálkem, Igorem Stránským a Miroslavem Potykou 
moderoval novinář a publicista Jiří Jilík, hudební doprovod Anna Přikrylová a Muzika 
Vlasty Grycové. 

14. března Klub milovníků knih: Knižní předlohy k filmům  

15. března Genealogie. Přednáška historika Mgr. Davida Valůška ze Státního okresního archivu 
Zlín. Prezentace dalších zajímavých digitalizovaných a zveřejněných archivních 
pramenů, které mohou zájemci o tvorbu rodokmenu využívat. 

16. března Nejaký Jura Vičík. Beseda o knize Jaroslava Kovandy pro klub seniorů (pobočka 
Příluky).   

21. března Běhej s knihovnou: První jarní běh. Sportovní akce s instruktáží o běhání 
s instruktorem kondičního běhu Bobem Komínem běhání (cyklus Aktivně s knihovnou). 

22. března Joseph Haydn. Hudební beseda Mgr. Marka Obdržálka k 275. výročí narození Josepha 
Haydna, představitele vídeňského hudebního klasicismu (cyklus Od baroka ke 
klasicismu). 

23. března Francouzsko-české vztahy. Přednáška a beseda s Aude Martin, která léta žije v České 
republice (součást Dnů Frankofonie, připraveno ve spolupráci s Francouzsko-českým 

http://www.kfbz.cz/klub-milovniku-knih-knizni-hity-roku-2016
http://www.kfbz.cz/klub-milovniku-knih-knizni-predlohy-k-filmum


 

klubem ve Zlíně). 

29. března Putování Zlínským krajem za renesancí. Přednáška Radima Vrly představila několik 
vybraných objektů: zámky v Kroměříži, ve Zlíně a ve Vsetíně, zaniklý zámek Nový 
Smilheim ve Vizovicích, hrady Nový Světlov, Lukov a Brumov a kostely v Tlumačově 
a Valašských Kloboukách, připraveno ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, 
odborným pracovištěm v Kroměříži (cyklus Rok renesanční šlechty). 

30. března Fin de siècle aneb vliv Muchy, fotografie a absinthu na umělecké dění nejen v Paříži. 
Přednáška Mgr. Petry Hečkové o kulturním dění v Evropě, Francii, Paříži na přelomu 
19. a 20. století v souvislostech zdánlivě nesouvisejících (součást Dnů Frankofonie, 
připraveno ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem ve Zlíně). 

březen Knižní bazar aneb Dejte knihám druhou šanci (Obvodní knihovny Jižní Svahy, Díly 
a Malenovice). 

5. dubna Festival Očima generací. Vernisáž výstavy Vystup ze své ulity, hudební vystoupení ZUŠ 
Morava, Music for All People, novinky nakladatelství KNIHA ZLIN, autorské čtení Silvie 
Lečíkové z knihy Baťovský prodavač. 

11. dubna Marie Terezie, matka všech poddaných? Tereziánské reformy a tradiční lidová 
kultura. Přednáška Mgr. Ondřeje Machálka (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně) 
k 300. výročí narození Marie Terezie. 

12. dubna Galapágy – ostrovy, které změnily náš svět. Přednáška cestovatele Roberta Baziky. 

19. dubna Renesance ve světské a církevní architektuře na Kroměřížsku. Přednáška historika 
Mgr. Jana Štětiny v rámci cyklu Rok renesanční šlechty. Připraveno ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem, odborným pracovištěm v Kroměříži. 

20. dubna Klub milovníků knih: Beletrizované životopisy  

24. dubna Jáchym Topol: Trnová dívka. Autorské čtení z knihy příběhů severoamerických Indiánů, 
hudební doprovod na akordeon Eliška Lajdová (Literární jaro Zlín 2017). 

25. dubna Miloš Urban: Závěrka aneb Ztížená možnost Happy-endu. Autorské čtení, hudební 
doprovod Jaroslav Derka (Literární jaro Zlín 2017). 

27. dubna Filmový večer: Toni Erdmann. Promítání filmu německo-rakousko-rumunské 
koprodukce. Připraveno ve spolupráci s Goethe-Institutem (Literární jaro Zlín 2017). 

3. května Význam redakční a nakladatelské práce. Panelová diskuze se zástupci nakladatelství 
Knih Zlín, Archa a Host (Literární jaro Zlín 2017). 

3. května Martin Stöhr: Noční hráč. Představení sbírky zesnulého básníka Stanislava Špačka, 
umělecký přednes Zdeněk Lambor, hudební doprovod Zlatka Pelikánová a skupina 
Marnatosnaha (Literární jaro Zlín 2017). 

4. května Čtení v parku: Patrick Süskind – Pan Sommer. Přednes Martin Pášma a Jessica Sarah 
Exnerová, hudební doprovod Eliška Lajdová (Literární jaro Zlín 2017). 

5. května Listování s Lukášem Hejlíkem: Už je tady zas. Scénické čtení z  knihy Timura 
Vermese, spoluúčinkoval Alan Novotný (Literární jaro Zlín 2017). 

10. května Český lékař v Kambodži. Cestovatelská přednáška MUDr. Martiny Lattové o cestách 
českých lékařů do této země. 

18. května Smích kolem nás. Beseda k výstavce anekdot s majitelem sto třiceti tisícové sbírky, 
humoristou Pavlem Šmakalem. 

19. května Pohádkově-poetický večer. Součást Galerijní a muzejní noci. 

http://www.kfbz.cz/klub-milovniku-knih-beletrizovane-zivotopisy


 

24. května 
 

Ludwig Van Beethoven. Pořad Mgr. Marka Obdržálka k 190. výročí úmrtí skladatele| 
vrcholného období vídeňské klasicistní školy (cyklus Od baroka ke klasicismu). 

29. května Tomáš Končinský. Beseda se scénáristou a dramaturgem České televize (v rámci 
literární zóny Zlín Film Festivalu Zlatá stuha). 

31. května Kouzlo renesančních zahrad. Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., představila fascinující zrod 
renesanční zahrady v Itálii, její cestu do Francie i přizpůsobení se středoevropským 
podmínkám (cyklus Rok renesanční šlechty, připraveno ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem, odborným pracovištěm v Kroměříži. 

1. června Renáta Fučíková. Beseda s výtvarnicí, spisovatelkou, autorkou oceňovaných knih 
(v rámci literární zóny Zlín Film Festivalu Zlatá stuha). 

7. června Klub milovníků knih: Knihy na dovolenou  

14. června Írán – pohled do zákulisí. Neobvyklý pohled na život prudce se rozvíjející země 
v přednášce cestovatele Jiřího Sladkého. 

15. a 
16. června 

Prodej knih vyřazených z fondu knihovny 

28. června  Prvotiny ve fotografiích Janka Makového a poezii Miloše Vavrečky. Vernisáž výstavy 
fotografií a křest sbírky poezie Bosky do nebe, hudební doprovod Kateřina Mrlinová. 

16. srpna Jóga s knihovnou. Prázdninové cvičení jógy na platformě (cyklus Aktivně s knihovnou). 

20. září Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze. Prezentace 
rozsáhlého výzkumu PhDr. Martina Jemelky, PhD., (Masarykův ústav a Archiv 
Akademie věd ČR) a PhDr.Ondřeje Ševečka, Ph.D. (Filosofický ústav Akademie věd ČR), 
který byl věnován továrním městům Baťova koncernu v devíti evropských zemí, a to 
v dramatické době od konce dvacátých do konce čtyřicátých let (Rozumíme historii?!, 
cyklus Firma Baťa – staré téma, nové objevy). 

4. října Klub milovníků knih: Světová knihovna  

5. října Podzimní platforma: Eliška hraje, knihovníci čtou. Ke čtení z oblíbených knih hrála 
Eliška Lajdová. 

11. října Běhej s knihovnou a s Petrem Vabrouškem. Představení knihy Jak na triatlon Petra 
Vabrouška a lekce běhání (cyklus Aktivně s knihovnou). 

18. října Středoevropské aktivity Baťova koncernu za druhé světové války. Mgr. Martin Marek, 
PhD., (Státní okresní archiv Zlín) představil svou knihu, která mapuje baťovské 
podnikatelské aktivity na území střední, středovýchodní a jihovýchodní Evropy 
v průběhu druhé světové války (Rozumíme historii?!, cyklus Firma Baťa – staré téma, 
nové objevy). 

25. října Jean Baptiste Lully (1632–1687). Francouzská barokní opera. Pořad Mgr. Marka 
Obdržálka (cyklus Od baroka ke klasicismu II). 

1. listopadu Madagaskar. Cestovatelská přednáška Roberta Baziky, věnovaná čtvrtému největšímu 
ostrovu světa. 

2. listopadu Nejaký Jura Vičík. Beseda o knize Jaroslava Kovandy pro klub seniorů (pobočka 
Příluky).   

15. listopadu Klub milovníků knih: Magnesia Litera  

16. listopadu Vánoce ve světě. Beseda pro klub seniorů (pobočka Mokrá).   

22. listopadu Spory o Baťův odkaz. JUDr. David Kolumber (Okresní soud ve Zlíně; Ústav regionálního 
rozvoje, veřejné správy a práva FAME UTB) představil tři hlavní tematické okruhy 

http://www.kfbz.cz/klub-milovniku-knih-knihy-na-dovolenou
http://www.kfbz.cz/klub-milovniku-knih-svetova-knihovna
http://www.kfbz.cz/klub-milovniku-knih-magnesia-litera


 

monografie Spory o Baťův odkaz: historie koncernu a rodina Baťů, znárodnění 
koncernových společností v Evropě a samotné spory o vlastnictví koncernu Baťa 
(Rozumíme historii?!, cyklus Firma Baťa – staré téma, nové objevy). 

23. listopadu Zlínská literární tržnice. Uvedení almanachu Terasa 3, v programu vystoupila skupina 
Nadměrný náklad. 

29. listopadu Farinelli (1705–1782). Italská operní scéna 18. století. Pořad Mgr. Marka Obdržálka 
(cyklus Od baroka ke klasicismu II). 

30. listopadu Posezení v knihovně. Vánoční program v nově otevřené knihovně připravený 
ve spolupráci s ZŠ Zlín-Štípa a ZUŠ Morava (pobočka Štípa). 

21. prosince Vánoce, co mám rád. Beseda o knize Františka Nepila (pobočka Příluky). 

6. prosince Autorské čtení Aleny Mornštajnové. Beseda se spisovatelkou, která představila 
svůj nejnovější román Hana. 

20. prosince Jan Ladislav Dusík (1760–1812). Pořad Mgr. Marka Obdržálka věnovaný českém 
skladateli a klavíristovi (cyklus Od baroka ke klasicismu II). 

 

  



 

Výstavky 

Ústřední knihovna 

leden Výstava ZŠ Komenského I – ukázka prací žáků školy 

leden–únor Reformace a Martin Luther – dokumenty z fondu knihovny 
Zdeněk Kovář – dokumenty z fondu knihovny  

březen Z výtvarné dílny ZUŠ – ZUŠ Zlín, Štefánikova 

březen–duben Cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda – dokumenty z fondu knihovny  
Dekadent Karel Hlaváček – dokumenty z fondu knihovny 

duben Vystup ze své ulity – součást festivalu Očima generací 2017  

květen Levandulová – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy 

květen–červen Zlatá stuha – knihy pro děti oceněné v projektu Zlatá stuha 
Raketa – doprovodný program Film Festivalu Zlín 
Smích kolem nás – ze sbírky anekdot Pavla Šmakala 
Antonín Bajaja – dokumenty z fondu knihovny 

červen Jonathan Huxley – součást Dnů nevidomých na Moravě 2017 

červen–srpen  Prvotiny ve fotografiích Janka Makového a poezii Miloše Vavrečky 

červenec–srpen Svatební inspirace – dokumenty z fondu knihovny (současně s výstavou Zlínské 
nevěsty v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně)  
Josef Kainar – dokumenty z fondu knihovny 

září Enkaustika – obrazy Ludmily Geherové 

září–říjen Emil Zátopek – dokumenty z fondu knihovny  
Jiří Kolář – dokumenty z fondu knihovny  

říjen Zdeněk Burian – malíř ztraceného času – výstava reprodukcí, ve spolupráci 
s Josefem Ptáčkem a Památníkem národního písemnictví 

listopad Antistresové omalovánky – DDM ASTRA Zlín 

listopad–prosinec Výstava ZUŠ Harmonie 
Josef Lada – dokumenty z fondu knihovny 
Karel Stloukal – dokumenty z fondu knihovny 

prosinec Můj nejmilejší vánoční dárek – obrázky z výtvarné soutěže pro děti 

 
  



 

Obvodní knihovna Jižní Svahy 

leden–únor Čí je to obličej – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy  

únor–březen Roční období očima dětí – DDM Astra  

březen–duben Moje sportování – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy  

duben–květen Koblížek na vandru – MŠ Zlín, Družstevní 

květen–červen Tisky a otisky – MŠ Zlín, Luční  
Zamaskujme se – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy 

červenec–srpen Pohádková návštěva – ZŠ Zlín, Okružní 
Letní nálady – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy  

září–říjen O prázdninách jsme se v knihovně nenudíli 
Absolventi 2017 – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy 

říjen–listopad Naše obecní knihovny 

prosinec Mozaikování  – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy  
Betlémy 

 
 

Obvodní knihovna Malenovice  

leden Zima – ZUŠ Zlín-Malenovice 
Adventní čas – MŠ Zlín, tř.Svobody 

leden–únor Vločky a sníh – MŠ tř.Svobody 

únor–březen Město – ZUŠ Zlín-Malenovice 

duben–květen Jaro už je tu – MŠ Zlín, tř. Svobody 
Nádoby – ZUŠ Zlín-Malenovice 

červen–srpen Kde bydlí zvířátka – MŠ Zlín, tř. Svobody 

říjen–listopad Auta – ZUŠ Zlín-Malenovice 
Barevný podzim – MŠ Zlín, tř. Svobody 

prosinec Andělé – ZUŠ Zlín-Malenovice 

 
 
 

Obvodní knihovna Díly 

leden–únor Zimní romance – družina ZŠ Zlín, Dřevnická 

únor–duben Zvířátka v zimě – družina ZŠ Komenského II 

duben–červen  Poezie pro děti – družina ZŠ Zlín, Dřevnická 

červen–říjen Nejstarší malíři – družina ZŠ Zlín, Dřevnická 

listopad Hrátky s podzimem – MŠ Zlín, tř. Tomáše Bati 

 
  



 

Příloha 5 

Publikační činnost a vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích 

Texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty 

1. ĎURKÁČ, Martin. Senioři píší Wikipedii i ve Zlínském kraji. ProInflow: Časopis pro 

informační vědy. [online]. 2017, roč. 9, č. 2. Dostupný z: 

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1678. 

2. FILÍPKOVÁ, Eva. „Kanaďané“ ze Zlína. Sborník: XIX. kolokvium slovenských, moravských 

a českých bibliografů 2017 [online], 2017, 207 [cit. 2018-11-01]. ISBN 978-80-7052-

125-0. Dostupný z: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/XIX-

kolokvium-slovenskych,-moravskych-a-ceskych-bi.aspx. 

3. FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Noví nositelé Medaile Z. V. Tobolky. Čtenář. 2017, č. 11. Dostupný z: 

http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2017-roc-69/11-2017/udalosti-novi-nositele-medaile-z-v-

tobolky-175-2626.htm. 

4. HOFERKOVÁ, Jana; FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Mezi dětstvím a dospělostí aneb Cesta tam 

a zase zpátky. Duha [online]. 2017, roč. 31, č. 2 [cit. 2018-01-11]. Dostupný z WWW: 

<http://duha.mzk.cz/clanky/mezi-detstvim-dospelosti-aneb-cesta-tam-zase-zpatky>. 

ISSN 1804-4255. 

Vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích 

1. ADÁMKOVÁ Věra: Region, tradice, historie i současný život dané oblasti v knihovnách 
jednotlivých obcí, 12. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 5. 4., Zlín.  

2. ADÁMKOVÁ Věra, TOMANCOVÁ Jana: Budování knihovního fondu, weby knihoven a další 
aktuality, Seminář pro knihovníky okresu Zlín, 8. 11., KKFBZ Zlín. 

3. ĎURKÁČ Martin, Mgr.: Senioři píší Wikipedii i ve Zlínském kraji VII. Národní seminář 
informačního vzdělávání – NASIV 2017, 13. a 14. 6., Brno.  

4. FILÍPKOVÁ Eva, Mgr.: Robinson Zlín, XX. kolokvium slovenských, moravských a českých 
bibliografů, 8.–10. 10., Brno. 

5. FILÍPKOVÁ Eva: Novinky v regionální literatuře, Seminář pro knihovníky okresu Zlín,  
8. 11. KKFBZ Zlín. 

6. HOFERKOVÁ Jana: Bookstart, Seminář pro knihovníky okresu Zlín, 8. 11. KKFBZ Zlín. 
7. FRIEDLOVÁ Zdeňka, PhDr..: garance programového bloku Lidé v knihovnách (personální 

management), konference Knihovny současnosti, 12. - 14. 9. 2017, Olomouc. 
8. KAŇKA, Jan, Ing.: VISK 8, 41. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií, 5. 9., Plzeň.  
9. KAŇKA, Jan, Ing.: garance programového bloku Infobox, Open source or not (panelová 

diskuse), konference Knihovny současnosti, 12. - 14. 9. 2017, Olomouc. 
10. KAŇKA, Jan, Ing.: Novinky z knihovnického světa, XVI. seminář knihoven paměťových 

institucí Zlínského kraje, 23. 11. 2017. 
11. TOMANCOVÁ Jana, Ing: V knihovnách nemusí být prach ani nuda - Knihovny Zlínského 

kraje v roce 2016, 12. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 5. 4., Zlín. 
12. TOMANCOVÁ Jana, Ing: Role regionálních funkcí v oblasti vzdělávání knihovníků se 

zaměřením na zkušenosti ve Zlínském kraji, Regionální funkce knihoven 2017, 
25. a 26. 10., Pardubice. 

13. TOMANCOVÁ Jana, Ing: Knihovna a knihovnice Zlínského kraje 2017, Seminář pro 
knihovníky okresu Zlín, 8. 11. KKFBZ Zlín. 

14. TOMANCOVÁ Jana, Ing: V knihovnách nemusí být prach ani nuda – Knihovny Zlínského 
kraje v roce 2016 se zaměřením na okres Uherské Hradiště, Konference pro starosty, 
zástupce obcí a knihovníky regionu Uherské Hradiště, 21. 11., Dolní Němčí. 

15. VAŠKOVÁ Hana, Mgr.: Novinky ve věcném zpracování 2017, XVI. seminář knihoven 
paměťových institucí Zlínského kraje, 23. 11. 2017. 



 

  



 

Příloha 6  

Akce pro školy a veřejnost 2017 (1. část) 

 

   

Indie Rickshow ve Zlíně, Jakub 
Janča, Martin Hamouz a Jan Tomšů 
(1. února) 

Jarní prázdniny v knihovně  
(16. února) 

Ultracycling, Svatopluk Bozak  
(7. března) 

   

Rád jsem vás poznal, Bohuslav 
Matyáš (8. března) 

Genealogie, Mgr. David Valůšek 
(15. března) 

Narozeninová oslava Františka 
Bartoše (16. března) 

   

Pohádkové radování, zpívání  
a tancování (16. března) 

Běhej s knihovnou (21. března) Rok renesanční šlechty: Putování 
Zlínským krajem za renesancí, 
Radim Vrla (29. března) 

   

Večer s Andersenem, Ústřední 
knihovna (31. března) 

Večer s Andersenem, Podlesí  
(31. března) 

Marie Terezie, matka všech 
poddaných?, Mgr. Ondřej Machálek 
(11. dubna) 



 

Akce pro školy a veřejnost 2017 (2. část) 

 

   

Velikonoční dílna (11. dubna) Vyhlášení dětské literární soutěže 
Hledání, Mgr. Miroslav Kašný  
(20. dubna) 

Literární jaro Zlín 2017, Jáchym 
Topol (24. dubna) 

   

Literární jaro Zlín 2017, Miloš Urban 
(25. dubna) 

Literární jaro Zlín 2017, Martin 
Stöhr – Noční hráč (3. května) 

Literární jaro Zlín 2017, Čtení  
v parku, Jessica Sarah Exnerová, 
Martin Pášma  (4. května) 

   

Literární jaro Zlín 2017, Listování: 
Už je tady zas, Lukáš Hejlík, Alan 
Novotný (4. května) 

Galerijní a muzejní noc, Pohádkově 
poetický večer (19. května) 

Výstava Zlatá stuha (16. května –  
5. června) 

   

Zlatá stuha: Tomáš Končínský, 
Daniel Špaček (29. května) 

Zlatá stuha: Galina Miklínová  
(14. června) 

Írán – pohled do zákulisí, Jiří Sladký 
(14. června) 



 

Akce pro školy a veřejnost 2017 (3. část) 

 

 

   

Výstava Prvotiny, Janek Makový, 
Miloš Vavrečka (28. června) 

Prázdninový kalendář workshop  
(12. července) 

Jóga s knihovnou (16. srpna) 

   

Dopoledne pro maminky s dětmi, 
Jižní Svahy (3. října) 

Eliška hraje, knihovníci čtou  
(5. října) 

Madagaskar, Robert Bazika  
(1. listopadu)  

   

Zlínská literární tržnice, Almanach 
Terasa 3 (23. listopadu) 

Den pro dětskou knihu, Divadlo 
KUFR (2. prosince) 

Předvánoční posezení, Štípa  
(2. prosince) 

   

Autorské čtení, Alena Mornštajnová 
(6. prosince) 

Vánoční dílna, Jižní Svahy  
(12. prosince) 

Adventní rodinné odpoledne  
(12. prosince) 



 

Příloha 7 

Ediční činnost a odborné akce v roce 2017 (obrazová příloha) 

  

   

Obálka časopisu ZVUK Zlínského 
kraje, jaro/léto 2017 

Obálka časopisu ZVUK Zlínského 
kraje, podzim/zima 2017 

Obálka časopisu ZVUK Zlínského 
kraje, podzim/zima 2017 

   

Konference Elektronické služby 
knihoven (16. května) 

Konference Elektronické služby 
knihoven – Univerzita Tomáše Bati 
(16. května) 

Kolokvium pro pedagogy  
(30. srpna) 

   

Seminář Hudba východní Moravy  
v průběhu staletí (19. a 20. září) 

Zasedání redakční rady časopisu 
ZVUK Zlínského kraje (22. září) 

Ocenění knihoven a knihovníků 
Zlínského kraje (12. října) 

   

Knihovnické minimum  
(14. září – 3. října) 

Seminář pro knihovníky okresu Zlín 
(8. listopadu) 

12. Seminář knihoven paměťových 
institucí Zlínského kraje  
(23. listopadu) 



 

Příloha 8 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 

Počet podaných žádostí o informace:  0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0 

Počet stížností podaných podle § 16a: 0 
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