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ÚVOD 

Zhodnotit uplynulý rok v životě Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně není snadné. Snad 
do všech oborů lidské činnosti byly vpleteny pojmy pandemie, COVID-19, koronakrize, nouzový 
stav, vládní nařízení, zákaz ad. Nejinak je tomu u knihovních služeb, které prošly náročnou 
zkouškou své hodnoty, kvality a způsobu poskytování. 

Některé věci se nemění. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je největší knihovnou ve 
Zlínském kraji, který je jejím zřizovatelem. V rámci regionálních funkcí poskytuje odborné služby 
knihovnám v kraji a úzce přitom spolupracuje zejména s knihovnami v Kroměříži, Uherském 
Hradišti a Vsetíně. Plní zároveň roli městské knihovny pro statutární město Zlín, které její 
provoz spolufinancuje. Knihovna poskytuje své služby na 14 místech na území města. 
Pravidelně vydává ročenku o činnosti knihoven v kraji a časopis ZVUK. 

Téměř všechny tradiční a pravidelně sledované ukazatele o knihovní činnosti se však v loňském 
roce změnily významně a jejich meziroční srovnání to nemilosrdně ilustruje. Jarní a podzimní 
vlna uzavření, resp. omezení přinesla úbytky v počtu fyzických návštěvníků, klasických výpůjček, 
registrovaných uživatelů, akcí pro veřejnost ad. O to více jsme se zaměřili na online sféru 
a všechny služby, které můžeme poskytovat vzdáleně. Některé z nich jsme vylepšili a důkladně 
propagovali, ale zavedli jsme také několik zcela nových. 

Markantní nárůst zájmu jsme zaznamenali (a aktivně vyvolali) u elektronických informačních 
zdrojů. Počet eVýpůjček meziročně vzrostl o více než 60 % – tato služba si našla nové uživatele, 
kteří ocenili nezávislost na fyzickém provozu knihovny, rostoucí nabídku titulů a pohodlné čtení 
na mobilních zařízeních. Na dvojnásobek narostl počet přístupů do digitální knihovny Kramerius, 
kde čtenáři najdou tisíce stran regionálního dobového tisku a digitalizovaných knih. 
Desetinásobně vzrostlo využívání mediální databanky světového tisku PressReader, do které se 
nám podařilo v jarní vlně operativně zařídit vzdálený přístup. Ještě masivnější zájem pak zažila 
hudební databáze Naxos Music Library, která posluchačům nabízí na 160 tisíc CD klasické 
hudby, jazzu a dalších žánrů. Po dlouholetém úsilí se nám podařilo umožnit vzdálený přístup 
i do největší české mediální databanky Anopress. 

Důležitým momentem na národní úrovni bylo zřízení dálkového přístupu k digitalizovaným dílům 
nedostupným na trhu (DNNT). Tuto možnost česká legislativa obsahovala již dříve, ale krizové 
období přispělo k urychlenému technickému a smluvnímu dořešení ze strany Národní knihovny 
ČR. V jarní vlně pandemie bylo toto řešení nabídnuto akademickým knihovnám, posléze i dalším 
veřejným knihovnám, mezi nimiž jsme patřili k prvním, které s NK ČR uzavřely smlouvu 
o zprostředkování. Mohli jsme tak začít všem našim registrovaným uživatelům nabízet přístup do 
Národní digitální knihovny, kde najdou po přihlášení kromě autorsky volných děl i plné 
zobrazení desítek tisíců děl nedostupných na trhu, a dočasně také veškeré ostatní 
digitalizované produkce v režimu NDK-COVID. 

Zcela novou službou, která přemostila nedostupnost knihovního fondu v období úplného 
uzavření, je služba Zásilka, kterou jsme nabídli od podzimu. S využitím doručovací služby 
Zásilkovna jsme pro registrované uživatele zavedli možnost, jak si objednat výpůjčku a zaslání 
knih do zvoleného výdejního místa nebo přímo na konkrétní adresu. Tuto službu jsme zavedli 
jako první česká knihovna. 

Všechny služby dostupné na dálku jsme intenzivně propagovali – jak v digitálním prostředí, tak 
fyzicky ve veřejném prostoru formou outdoorových marketingových nástrojů. Inovace, kterých se 
nám v této oblasti podařilo dosáhnout, zůstávají v provozu a k dispozici i nadále, bez ohledu na 
aktuální stav dostupnosti fyzických služeb. V krizových obdobích vystoupila do popředí také 
nutnost intenzivní komunikace s uživateli – kromě tradičního telefonu či mailu jsme ji podpořili 
např. online chatem na webu knihovny. Intenzivně jsme komunikovali také na sociálních sítích. 
Bylo pro nás velkou výhodou, že jsme jako jedna z nemnohých českých knihoven již dříve 
standardně nabízeli online registraci a online platby. 
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Pokud jde o vzdělávání, akce pro veřejnost, výstavy apod., mnoho plánovaných akcí bylo 
zrušeno či přesunuto, ale i zde jsme si vyzkoušeli přesun do online roviny, která je nezávislá na 
místě a čase. Čtení pohádek, online soutěže a šifry, nabídky akcí pro školy, čtenářské kluby a 
výstavy – to vše jsme částečně dokázali nabídnout virtuálně. S herci Městského divadla Zlín 
jsme natočili a publikovali Pohádky a pověsti z Držkové, videorozhovorem jsme uvedli novou 
knihu Šárky Šiškové, zapojili jsme se do výzvy Kup knihu k Ježíšku a zavedli jsme úspěšný 
online prodej vyřazených knih. V profesní oblasti jsme si zvykli na videokonferenční komunikaci, 
formou webináře jsme realizovali tradiční seminář knihoven paměťových institucí Zlínského 
kraje, online pořádáme semináře pověřených knihoven a další vzdělávací akce pro knihovny 
nejen ze Zlínského kraje. 

I ve fyzickém prostoru se odehrávaly důležité věci. Po opravě střechy obvodní knihovny na 
Jižních Svazích přistoupilo město Zlín k dlouho odkládané rekonstrukci přízemního podlaží 
knihovny. Prostor půjčovny dostal novou dispozici, interiér byl kompletně renovován, bylo 
přebudováno sociální zařízení a instalován samoobslužný vhoz na vracené knihy. Tato největší 
městská pobočka tak získala zcela novou, soudobou tvář a usilujeme o to, aby byla v budoucnu 
rekonstrukce završena i obnovou oddělení pro děti. V druhé největší obvodní knihovně – 
v Malenovicích – byly po dvou letech příprav také zahájeny práce na kompletní rekonstrukci 
objektu, v němž se knihovna nachází. Stěhování fondů obou velkých poboček do a z několika 
lokací si vyžádalo nemalé úsilí. 

Ruku v ruce s materiální obnovou jde i upgrade služeb. Snažíme se přetvořit systém knihovny 
v chytrou síť, kde se pobočky z hlediska funkcionality přiblíží a těsněji napojí na ústřední 
knihovnu. Důležitým krokem k tomu je jejich automatizace. V roce 2020 jsme s pomocí dotační 
podpory MK ČR vybavili knihovny na Jižních Svazích, v Malenovicích, na Dílech a Podlesí RFID 
technologií a ve dvou menších pobočkách (Kostelec a Mokrá) jsme zavedli online knihovní 
systém. To vše je potřeba k tomu, aby v cílovém stavu mohli čtenáři získat knihy odkudkoli 
a vrátit je kdekoli. Již nyní mohou knihy ze všech lokací vracet v ústřední knihovně. 

Rok 2020 byl po všech stránkách velmi náročný. Vypjaté situace střídané obdobími uzavření by 
nebylo možné zvládnout bez trvalé a spolehlivé podpory zřizovatele knihovny – Zlínského kraje 
– za niž mu patří zasloužený dík. Rovněž tak děkujeme statutárnímu městu Zlín, bez jehož 
příspěvku by nebylo možné provozovat knihovní služby v takové šíři a nabídce. Konečně, velký 
dík a uznání patří týmu více než 60 pracovníků knihovny, který i v situacích značného 
zdravotního ohrožení prokázal svou odolnost a vůli sloužit občanům kraje a města. Bez jejich 
nasazení by knihovna těžkým obdobím procházela jen stěží. 

 

 

 

25. února 2021 

 

 

Ing. Jan Kaňka 
ředitel Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace 
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ODBORNÁ ČÁST  

1. KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY  

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

Přehled základních ukazatelů 2018 2019 2020 

Registrovaní čtenáři 14 019 14 253 12 277 

Návštěvníci  264 948 281 928 183 281 

Výpůjčky 972 954 1 023 902 687 946 

eVýpůjčky 2 913 3  804 6 195 

Přístupy do databází 5 560 7 152 23 685 
 

Návštěvníci 2018 2019 2020 

Knihovnické a informační služby 211 780 225 571 155 563 

Kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost 17 194 18 599 4 853 

Výstavy*) 13 437 20 444 15 566 

Uživatelé internetu 22 537 17 314 7 299 

Celkem 264 948 281 928 183 281 

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

Omezení provozu KKFBZ v roce 2020 
Z důvodu rekonstrukce oddělení pro dospělé byla od 13. 3. uzavřena Obvodní knihovna Jižní 
Svahy. 

Z důvodu rekonstrukce celého objektu byla od 5. 11. uzavřena Obvodní knihovna Malenovice. 

Provozní doba knihovny byla upravena v době letních prázdnin (1. 7.–31. 8.), v ústřední 
knihovně byl provoz zkrácen do 18 hodin (o jednu hodinu denně), sobotní provoz probíhal 
pouze ve 2. podlaží (čítárna, internet, kopírování, tisk, vracení knih, vyzvedávání rezervací 
a objednávek, informační služby). Na pobočce Podlesí byla provozní doba zkrácena ze čtyř na tři 
dny v týdnu, provoz v ostatních knihovnách zůstal beze změny.  

Z důvodu koronavirových opatření vlády ČR byl v průběhu roku provoz knihovny omezen, nebo 
byla knihovna zcela uzavřena: 
− 13. 3.–26. 4. – knihovna uzavřena, 
− 27.–30. 4. – vracení knih v ústřední knihovně,  
− 4.–17. 5. – vracení knih a půjčování předem objednaných a rezervovaných dokumentů 

(pobočky od 11. 5.), nepřístupný volný výběr, 
− 18.–31. 5. – půjčování ve volných výběrech (bez prezenčních a pobytových služeb), 
− od 1. 6.–zpřístupnění prezenčních a pobytových služeb, 
− 22. 10.–22. 11. – knihovna uzavřena, 
− 23. 11.–2. 12. – vracení knih a půjčování předem objednaných a rezervovaných dokumentů 

formou výdejního místa, 
− 3.–17. 12. – půjčování ve volných výběrech (bez prezenčních a pobytových služeb), 
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− 18.–23. 12. – vracení knih a půjčování předem objednaných a rezervovaných dokumentů 
formou výdejního místa, 

− 28.–31. 12. – knihovna uzavřena. 

Knihovna byla uzavřena v sanitárních dnech 24. 6., 23. 9. a 16. 12.  

Klasické informační služby 

V ústřední knihovně jsou poskytovány knihovnické a informační služby: 
− absenční a prezenční výpůjční služby různých druhů dokumentů: beletrie a naučné literatury, 

časopisů, kartografických dokumentů, hudebnin, zvukových dokumentů (CD, magnetofonové 
kazety), společenských her, tematických kufříků, tématašek, didaktických her apod., 

− prezenční poslech zvukových dokumentů, včetně gramofonových desek, 
− prezenční půjčování sluchátek a čtecích brýlí, 
− možnost využití digitálního piana, 
− možnost využití skupinové studovny a individuálních studoven, 
− poskytování služeb pro zrakově a jinak zdravotně znevýhodněné uživatele, kterým jejich 

handicap znemožňuje číst tištěné dokumenty, možnost použití stolní kamerové lupy a využití 
portálu Friendly Vox, který umožňuje zrakově znevýhodněným práci v online prostředí, 

− služby Informačního a referenčního centra (zodpovídání náročnějších dotazů a dotazů 
regionálního charakteru), 

− rešeršní služby, 
− reprografické služby z tištěných dokumentů a tisk z internetu, 
− meziknihovní výpůjční a reprografické služby, včetně zprostředkování těchto služeb ze 

zahraničí, 
− přístup na internet včetně wifi připojení, 
− poskytování faktografických, bibliografických a referenčních informací, 
− informační zdroje s regionální tematikou (knihy, periodika, kartotéka regionálních osobností), 
− prezenční studium periodik získaných jako povinný výtisk a dokumentů z příruční knihovny,  
− prezenční studium dokumentů ze vzácného a historického fondu, 
− kulturní a vzdělávací programy pro veřejnost včetně exkurzí a výstav, 
− vzdělávací a kulturní pořady pro školy a jiné subjekty, 
− pravidelná instruktáž pro veřejnost o knihovně, jejích službách a fondech Jak najdu, co 

hledám? (každé poslední úterý v měsíci), 
− poradenství k četbě ČTERÁD (každý druhý čtvrtek v měsíci),  
− přístup do elektronických databází, do digitální knihovny Kramerius a mediatéky. 

Obvodní knihovny poskytují knihovnické služby (prezenční a absenční výpůjčky beletrie, naučné 
literatury a periodik), bibliograficko-informační služby, reprografické služby a přístup na internet 
včetně wifi připojení. V knihovnách jsou organizovány kulturní a vzdělávací programy pro školy 
a jiné organizace, veřejnost, výstavy a burzy knih, dále volnočasové aktivity pro děti v době 
prázdnin, vánoční a velikonoční výtvarné dílny, čtení apod. 

Pobočky poskytují výpůjčky knih a periodik. Všechny pobočky poskytují přístup na internet. 
V online síti knihoven pracují celkem tři pobočky. K pobočce Podlesí přibyly v září pobočky 
Kostelec a Mokrá. Některé pobočky pořádají akce pro veřejnost. 

Provozní doba ústřední knihovny je 50 hodin za týden. 

Informační a elektronické služby 

Služby knihovny včetně online služeb a její aktivity směrem k uživatelům jsou prezentovány 
a průběžně aktualizovány na webových stránkách www.kfbz.cz, které informují o činnosti 
knihovny, knihovním fondu (online katalog), nových přírůstcích fondu, kulturních a vzdělávacích 

http://www.kfbz.cz/
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akcích pro veřejnost atd. Informace pro dětské čtenáře jsou dostupné na webové stránce Zlínská 
knihovnička www.deti.kfbz.cz. 

Prostřednictvím webových stránek je poskytována informační služba Ptejte se knihovny, která 
zodpovídá bibliografické a faktografické dotazy. Tuto službu zajišťuje Oddělení bibliografických 
a informačních služeb, v roce 2020 ji využilo 18 tazatelů. Uživatelé mohou psát dotazy 
a podněty také na e-mailovou adresu info@kfbz.cz nebo komunikovat prostřednictvím sociálních 
sítí. Nově rozšílila knihovna online komunikaci o chat. 

Každý měsíc jsou na webu publikovány seznamy novinek beletrie i naučné literatury, čtvrtletně 
novinky zvukových dokumentů (audio CD a MP3 CD) a čtvrtletně také novinky zvukové knihovny 
pro zdravotně znevýhodněné. 

V únoru knihovna přešla na systém dodávání dokumentů Získej. Všechny požadavky 
meziknihovní výpůjční služby knihovnám mimo Zlínský kraj jsou vyřizovány prostřednictvím této 
celostátní platformy.  

Pokračovalo se v automatizaci dalších poboček na území SMZ. Od září začaly knihovny Mokrá 
a Kostelec pracovat prostřednictvím automatizovaného knihovního systému. Pro čtenáře těchto 
poboček to znamená možnost využívat kompletní služby knihovny ve všech jejích provozech 
včetně ústřední knihovny, přístup k online databázím, půjčování e-knih, prodlužování výpůjček 
prostřednictvím čtenářského konta, online objednávkám a rezervacím, online platební bráně atd. 

Úpravy Knihovního řádu KKFBZ: 
− zavedení jednotného poplatku za poštovné a balné u meziknihovní výpůjční služby bez 

ohledu na velikost zásilky, zároveň zrušení dalších dosavadních nákladů pro uživatele této 
služby, 

− navýšení poplatku za vyřízenou rezervaci a objednávku (z důvodu zvyšujících se nákladů, 
které souvisí s poskytováním daných služeb, např. na zasílání SMS notifikací nebo 
bezhotovostní platby), 

− navýšení ročního registračního poplatku a smluvních pokut za pozdní vrácení; zvýšení 
registračního poplatku se netýkalo dětí do 15 let ani rodinných registrací, 

− umožnění vracení všech dokumentů v ústřední knihovně bez ohledu na to, kde byly 
zapůjčeny. 

Knihovna požádala o získání certifikátu podle standardu Handicap Friendly pro osoby se 
zrakovým znevýhodněním pro ústřední knihovnu. Využili jsme současně nabídku Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků ČR, že zaplatí žádajícím knihovnám 80 % nákladů na 
certifikaci, tj. 4 000 Kč. Hodnocení knihovny probíhalo od 1. června do 9. září. V roce 2021 je 
potřeba tento proces certifikace dokončit, tzn. odstranit nedostatky uvedené v hodnocení 
knihovny. Jedná se jednak o doplnění informací na webu knihovny – podrobný popis konkrétních 
opatření umožňující samostatnost a samostatný pohyb uživatelů s postižením, popis okolí 
knihovny, informace o službách a speciálních službách pro uživatele s postižením a odkazy na 
důležité webové stránky týkající se osob s postižením – a dále o doplnění výstupní hlasové 
informace ve výtahu přístupném uživateli o tom, co v daném podlaží nalezne. 

Pro zdravotně znevýhodněné uživatele, kterým jejich handicap znemožňuje číst tištěné 
dokumenty, byl za pomoci dotačního programu MK ČR Knihovna 21. století rozšířen fond 
zvukové knihovny o 200 titulů zakoupených 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. V prosinci byl opět zpracován 
a odeslán projekt na nákup zvukových knih pro rok 2021 z dotačního programu MK ČR 
Knihovna 21. století.  

V prosinci byl zpracován a podán projekt, opět v rámci dotačního programu MK ČR Knihovna 
21. století, na nákup tematických souborů pro práci s uživateli se specifickými potřebami. 
Projekt je nazván Učení nás baví – hravá škola. Soubory budou obsahovat jednak naučnou 
literaturu pro děti, knihy z oblasti beletrie pro děti a rovněž didaktické hry, a to tak, aby celek 
hravou formou provedl děti nejrůznějšími úskalími a etapami dětského vývoje, jako pomoc 
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a podpora sociálního učení založeného na principu přirozené nápodoby. Soubory budou určeny 
nejen k absenčnímu půjčování uživatelům, ale i k realizaci vzdělávacích programů pro 
handicapované uživatele.  

Pravidelně je doplňován fond zvukových nosičů, který se rozrostl na 10 891 titulů, je opatřen 
čipy technologie RFID, aby si uživatelé mohli zvukové dokumenty vybírat přímo ve volném 
výběru. Nejžádanějším žánrem jsou audioknihy.  

Mediatéka byla zpřístupněna prostřednictvím online katalogu na uživatelských počítačích ve 
všech provozech pro veřejnost včetně obvodních knihoven. Dosud byl poslech možný pouze na 
vybraných zařízeních v hudebním úseku v ústřední knihovně. Do mediatéky se ukládají CD 
okamžitě po jejich nákupu do knihovního fondu, postupně jsou doplňována i ta starší. 
V současné době knihovna nabízí k poslechu více než 2 000 CD. 

V září byla spuštěna služba Knížka do lavice, která je určena pro základní školy, které jsou 
zapojeny v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II. Spočívá v půjčování 
souborů knih pro jednotlivé třídy základních škol, určených pro práci v hodinách českého jazyka. 
Souborem se rozumí max. 30 exemplářů jednoho titulu. Vyučujícím jsou zároveň k dispozici také 
pedagogy zpracované pracovní a metodické listy. Pořízení souborů knih bylo podpořeno 
dotačním programem MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Jeho realizátorem je SMZ, 
partnerem je Regionální rozvojová agentura Východní Moravy. Bylo pořízeno šest setů knih pro 
2. stupeň ZŠ, půjčování školám zajišťuje knihovna. Vzhledem k distanční výuce zatím službu 
nemohly školy využít. 

V listopadu zavedla knihovna službu Zásilka, kdy registrovaní uživatelé mohou požádat 
o zaslání až 3 knih z fondu ústřední knihovny prostřednictvím Zásilkovny, a to i opakovaně. 
Uživatel si může zvolit ze dvou způsobů doručení, a to buď vyzvednutí na zvoleném výdejním 
místě Zásilkovny, nebo poslání na adresu. Od toho se odvíjí i cena zásilky, kterou uživatel hradí 
dobírkou při vyzvednutí. Službu jsme zavedli v době uzavření knihovny, kdy si uživatelé nemohli 
půjčit knihy osobně v knihovně, ale zůstane v nabídce služeb permanentně. 

Stále větší oblibě se těší služba Kniha do domu. Nabízí osamoceným imobilním čtenářům, popř. 
čtenářům starším 75 let věku s omezenou schopností pohybu výběr a rozvoz knih domů. Ke 
službě je přihlášeno 12 uživatelů, kterým bylo rozvezeno 828 knih. 

V nové grafické úpravě vznikla brožura Škola a knihovna: nabídka vzdělávacích programů pro 
školy 2020/2021. Tuto nabídku pro školy knihovna prezentovala na Kolokviu pro pedagogy 
(25. 8.), společné akci spolupracujících institucí, a to Krajské knihovny Františka Bartoše ve 
Zlíně, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. 

15. 9. prezentovala knihovna svoje služby pro seniory na konferenci Aktivní senioři ve Zlínském 
kraji, kterou pořádal Zlínský kraj. Své zkušenosti s prací čtenářských klubů prezentovaly 
pracovnice knihovny na celostátním semináři, který knihovna pořádala 15.–16. 9. Dále knihovna 
představila své aktivity pro nejmenší na Konferenci BOOKSTART – S knížkou do života 4. 3., 
taktéž ve Zlíně. 

Den Zlínského kraje (19. 9.) – prezentace služeb knihovny na platformě, nabídka registrace 
nových uživatelů zdarma. 

Během roku se průběžně eviduje statistika knihovnických a informačních služeb, a to převážně 
v elektronické podobě v automatizovaném knihovním systému Verbis. Nově se v celostátní 
statistice vykazují akce, které se pořádají v knihovně, ale jejichž hlavním pořadatelem není 
knihovna, a evidují se jejich účastníci. 

Meziročně roste počet realizovaných eVýpůjček. V roce 2020 vzrostly eVýpůjčky o 63 %, hlavně 
vzhledem k omezené možnosti vypůjčit si tištěnou knihu. Počet eVýpůjček se zvýšil o 2 391 na 
celkových 6 195.  

Prodej vyřazených knih probíhá online. Zájemci si mohou vybírat vyřazené knihy prostřednictvím 
seznamů zveřejněných na webu. Do konce roku bylo takto prodáno 2 500 knih. 
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Pro informační a rešeršní služby jsou používány vlastní databáze (databáze regionálních autorit 
a regionální článková bibliografie), které jsou přístupné prostřednictvím online katalogu.  

Bylo umožněno online objednávání rešerší. 

NK ČR zpřístupňuje prostřednictvím Národní digitální knihovny (NDK) díla nedostupná na trhu 
(DNNT). Služba je poskytována zdarma na základě licenční smlouvy NK ČR s kolektivními 
správci DILIA a OOA-S a je nabízena uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují 
veřejné knihovnické a informační služby. Využít vzdálený přístup do databáze DNNT mohou 
i registrovaní čtenáři KKFBZ. 

Knihovna nabízí přístup do devíti online databází. Podařilo se rozšířit počet databází dostupných 
pro registrované uživatele dálkovým přístupem odkudkoliv z internetu ze dvou na pět 
(v následující tabulce označeny kurzívou). Cca šest měsíců měli uživatelé knihovny testovací 
přístup do databáze dokumentárních filmů AVA EU Library. Nově mají uživatelé k dispozici 
národní a evropský právní informační systém Codexis. 

Využívání jednotlivých online databází: 

Databáze 
Přístupy Stažené záznamy 

2019 2020 2019 2020 

Anopress 486 473 1 804 218 

ASPI 1 028 262 788 210 

Codexis – údaje nejsou 
dostupné – údaje nejsou 

dostupné 

ČSN online 43 5 nelze stahovat nelze stahovat 

Digitální knihovna 
Kramerius 3 990 7 326 55 708 109 851 

EBSCOhost 400 793 603 661 

NDK – DNNT – údaje nejsou 
dostupné – nelze stahovat 

Naxos Music Library 126 647 231 3 319 

Press Reader 1 079 14 179 4 787 46 674 

Celkem 7 152 23 685 63 921 160 933 
 
 

 

Propagační banner KKFBZ k online službám   
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Knihovnické a informační služby – srovnání let 2019 a 2020 

 2019 2020 

Registrovaní čtenáři 14 238 12 277 

z toho: čtenáři do 15 let 2 637 2 065 

Návštěvníci celkem  281 928 183 281 

Výpůjčky celkem 1 023 902 687 946 

z toho: naučné literatury pro dospělé 254 021 162 412 

beletrie pro dospělé 568 355 385 222 

naučné literatury pro děti 10 986 6 768 

beletrie pro děti 65 627 39 931 

periodik 82 985 57 338 

zvukových a jiných dokumentů 39 267 33 807 

zvukových knih pro nevidomé 2 661 2 468 

Výpůjčky elektronických knih 3 804 6 195 

MVS: vyřízené požadavky našich čtenářů  167 153 

vyřízené požadavky z jiných knihoven 1 557 1 193 

MMVS: vyřízené požadavky našich čtenářů 0 0 

Rezervace literatury (odeslané rezervace) 22 512 18 062 

Objednávky z volného výběru (odeslané objednávky) 7 200 18 936 

Užívání internetu čtenáři celkem (uživatelé) 17 314 7 299 

z toho: ústřední knihovna 16 146 6 746 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  430 97 

Obvodní knihovna Malenovice  163 74 

Obvodní knihovna Díly 183 88 

pobočky 392 294 

Přístupy na www.kfbz.cz (Google Analytics) 273 296 270 033 

Virtuální návštěva (návštěvníci on-line služeb) 734 131 722 741 

Odeslané upomínky celkem  3 450 2 956 

z toho:  2. + 3. upomínka  3 143 2 667 

upomínací dopis + pokus o smír 307 289 

Kopírování a tisk (stránky) 16 909 8 684 

z toho:  kopírování a tisk černobílý 13 888 7 256 

kopírování a tisk barevný 3 021 1 428 

Dotazy bibliografické, faktografické, referenční celkem 18 056 10 008 

z toho: ústní 16 982 8 175 

s tištěným výstupem 0 0 

s elektronickým výstupem  1 074 1 833 

z toho: Ptejte se knihovny 11 18 

Rešerše 7 7 

Počet studijních míst 324 324 

Počet počítačů pro veřejnost 112 100 

z toho s přístupem na internet 84 79 
  

http://www.kfbz.cz/
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2. KNIHOVNÍ FOND 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020 (knihovní jednotky) 

 krajská knihovna vč. výměnného fondu 

Knihovní fond celkem 504 104 556 297 

z toho: knihy 455 315 506 420 

z toho: beletrie pro dospělé 182 488 208 617 

naučná literatura pro dospělé 172 613 180 684 

beletrie pro děti 57 053 70 164 

naučná literatura pro děti 20 369 24 163 

svázaná periodika 22 792 22 792 

ostatní dokumenty 48 789 49 877 

z toho: hudebniny 5 203 5 203 

kartografické dokumenty 6 555 6 555 

grafiky 796 895 

normy 9 160 9 160 

gramofonové desky 4 015 4 015 

CD 10 891 11 870 

magnetofonové kazety 1 191 1 191 

zvukové knihy pro nevidomé (MK) 5 810 5 810 

zvukové knihy pro nevidomé (CD) 3 652 3 652 

videokazety 176 176 

DVD 201 201 

CD/DVD-ROM 1 086 1 086 

e-knihy 53 53 

 

Akvizice 

Knihovní fond (včetně výměnného fondu) byl nakoupen z příspěvku zřizovatele, vlastních 
prostředků KKFBZ a ostatních zdrojů (2 128 981,21 Kč) a z příspěvku SMZ (900 000 Kč) 
v celkové částce 3 028 981,21 Kč (z toho 2 617 468,23 Kč za knihy). 

Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji KKFBZ obdržela 416 svazků, 
z toho 266 knih, 134 kartografických dokumentů, 15 grafik a 1 hudebninu. 

Z projektu MK ČR Česká knihovna obdržela KKFBZ zdarma 28 svazků knih českých autorů. 
Z projektu Cizojazyčná literatura obdržela KKFBZ zdarma 108 svazků knih. 

Roční přírůstek knižního fondu činil 18 718 svazků, z toho 16 450 svazků pro krajskou 
knihovnu (v tom 1 275 svazků pro pobočky) a 2 268 svazků pro výměnný fond. Přírůstek 
svázaných periodik činil 4 151 svazků. 
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Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů byl 630 knihovních jednotek, z toho 416 CD 
a 214 zvukových knih pro nevidomé. 

Přírůstek CD/DVD-ROM byl 0 titulů. 

Do knihovny docházelo celkem 4 961 titulů periodik (z toho 4 429 titulů jako povinný výtisk). 

Průměrná cena knihy byla 325 Kč, po slevách 223 Kč. Při akvizici byly využívány slevy od 
distributorů a v knihkupectvích, výprodejové slevy a další jednorázové slevy pro knihovny od 
nakladatelů a knihkupectví (Kosmas, Albatros Media, Grada, Alpress, Euromedia, 
Kanzelsberger). Využití veletržních slev na akcích Svět knihy Praha, Podzimní knižní veletrh 
Havlíčkův Brod nebylo možné z důvodu zrušení akcí kvůli epidemiologickým opatřením. 

Vyřazování 

Při vyřazování dokumentů z knihovního fondu se KKFBZ řídí zákonem č. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), v platném znění, a prováděcí vyhláškou MK ČR č. 88/2002 Sb. 

Celkem bylo vyřazeno 10 356 knihovních jednotek zničených, opotřebených, zastaralých či 
ztracených duplicitních dokumentů. 

Prodej vyřazených knih byl z důvodu epidemiologické situace dvakrát odložen, později bylo 
přistoupeno k online prodeji (knihy byly nabídnuty na webu knihovny, při uvolnění opatření byly 
předány uživatelům).  

 

Přírůstek a úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2020 (knihovní jednotky) 

 krajská knihovna výměnný fondu 

Přírůstek knihovního fondu celkem 16 450 2 268 

z toho: knihy 11 053 2 149 

svázaná periodika 4 151 0 

ostatní dokumenty 1 246 119 

Úbytek celkem  10 144 212 

Počet titulů docházejících periodik 4 961 0 

z toho: povinný výtisk  4 429 0 

 

Evidence a ochrana knihovního fondu 

Evidence knihovního fondu a nakládání s ním se řídí knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. 
a prováděcí vyhláškou MK ČR č. 88/2002 Sb. 

Veškerý nový knihovní fond KKFBZ je evidován a zpracováván v elektronickém katalogu, jehož 
online podoba je odkudkoli dostupná na adrese katalog.kfbz.cz. Záznamy dokumentů 
knihovního fondu jsou také přístupné prostřednictvím protokolu Z39.50 a OAI-PMH pro 
přebírání záznamů (zejména do Souborného katalogu ČR a portálu KNIHOVNY.CZ). 

Knižní a zvukový fond ústřední knihovny a obvodních knihoven je pro potřeby identifikace 
a ochrany opatřován RFID čipy, fond periodik a prezenční knižní fond elektromagnetickými 
ochrannými etiketami. Knižní fondy a fond CD ústřední knihovny a obvodních knihoven umístěné 
ve volných výběrech jsou očipovány kompletně, do nových knih, CD a knih objednaných ze 
skladů byly čipy vkládány průběžně. Skladový fond je dále při vyřizování objednávek dle potřeby 
označován rozlišovacími hřbetními štítky a opatřován razítkem. Barevnými rozlišovacími štítky 
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jsou také označovány vybrané žánry beletrie a CD. Všechny fondy jsou také označovány 
čárovými kódy. 

Průběžně probíhalo čištění a přebalování knižního fondu. 

Ochrana knihovního fondu: 

Balení 25 254 svazky 

Opravy, převazby, sešívání apod. 7 696 svazků 

Knižní vazba vybraných periodik 100 svazků 

Revize knihovního fondu 

Revize knihovního fondu se řídí knihovním zákonem. Na postup při revizi knihovního fondu se 
podle knihovního zákona nevztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Knihovní fond nepodléhá inventarizaci. Dle výše zmíněných legislativních 
norem je nejzazší časovou hranicí pro provedení příští revize knihovního fondu rok 2033. 

Depozitáře 

Za rok 2020 bylo vyřízeno 7 498 objednávek dokumentů ze skladů ústřední knihovny. 
Průběžně bylo do skladu převedeno množství knih z poboček a volných výběrů ústřední 
knihovny (celkem 30 481 svazků). V průběhu roku bylo vytvořeno 4 151 svazků periodik. 

Byl dokončen přesun a svazkování periodik do roku vydání 2018 ze skladu D do skladu E.  

Ve skladu C byl dočasně uložen fond Obvodní knihovny Jižní Svahy, která v roce 2020 
procházela rekonstrukcí. V závěru roku byl ve skladu C uložen fond Obvodní knihovny 
Malenovice, také z důvodu rekonstrukce její budovy.  

V polovině roku byla zahájena služba cirkulace fondu a čtenáři mohou v ústřední knihovně 
vracet i knihy půjčené v obvodních knihovnách a automatizovaných pobočkách Kostelec 
a Mokrá. Službu cirkulace fondu a pravidelný rozvoz knih do těchto pracovišť zajišťuje oddělení 
správy a ochrany knihovního fondu.  

V závěru roku se pracovníci skladu intenzivně věnovali také vyhledávání a přípravě vyřazených 
knih prodaných v online prodeji. 

 

 

Příspěvek na síti Facebook oddělení pro děti @zlinteen k pátku třináctého 
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3. SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE – REGIONÁLNÍ FUNKCE  

Krajská knihovna v roce 2020 koordinovala a zajišťovala výkon regionálních funkcí knihovnám 
ve Zlínském kraji. Výkon regionálních funkcí krajská knihovna zajišťovala prostřednictvím Útvaru 
regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje (dále útvar RSK). KKFBZ spolupracuje 
s knihovnami v kraji na zajištění regionálních funkcí tak, aby síť veřejných knihoven byla funkční 
a kompatibilní v rámci celého kraje a bylo zajištěno dodržování a plnění standardů regionálních 
funkcí.  

V roce 2020 pověřila krajská knihovna výkonem regionálních funkcí ve Zlínském kraji opět 
knihovny: 
− pro region Kroměříž – Knihovnu Kroměřížska (KK), 
− pro region Uherské Hradiště – Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana (KBBB), 
− pro region Vsetín – Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín (MVK), 
− pro region Zlín zajišťuje regionální funkce Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. 

Na základě žádosti KKFBZ u Krajského úřadu Zlínského kraje o finanční zajištění výkonu 
regionálních funkcí ve Zlínském kraji byla pro krajskou knihovnu a tři pověřené knihovny pro rok 
2020 v rozpočtu Zlínského kraje schválena částka 12 979 tis. Kč. Finanční částka byla 
rozdělena následovně: 

Příjemce Částka v Kč 

KKFBZ  3 060 000 

KK Kroměříž 3 085 000 

KBBB Uherské Hradiště 3 011 000 

MVK Vsetín 3 823 000 

Zlínský kraj celkem 12 979 000 

Ve finanční částce KKFBZ je započítána i částka pro zajištění krajské úrovně výkonu 
regionálních funkcí pro knihovníky Zlínského kraje. 

Útvar RSK zpracoval v lednu 2020 vyúčtování finančních nákladů na regionální funkce za rok 
2019 a v 1. čtvrtletí vypracoval Zprávu o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském 
kraji v roce 2019, která byla zaslána Národní knihovně ČR a vystavena na webu KKFBZ. 

Útvar RSK spolupracoval na vytvoření metodického pokynu Zásady účtování a evidence 
regionálních funkcí v roce 2020. 

KKFBZ byla pověřena sběrem statistických dat o činnosti knihoven ve Zlínském kraji. Útvar RSK 
zpracoval statistické výkazy veřejných knihoven kraje za rok 2019 a vypracoval sumáře za 
knihovny Zlínského kraje. Získaná statistická data byla zahrnuta do publikace Knihovny 
Zlínského kraje. Činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2019, která byla distribuována 
všem veřejným knihovnám Zlínského kraje a jejich zřizovatelům. 

Útvar Regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje  

Služby poradenské a konzultační 
V roce 2020 provedly pracovnice útvaru 47 metodických návštěv a 214 konzultací. Z toho 
proběhlo 23 jednání se zástupci obcí. Metodických návštěv bylo s ohledem na epidemiologickou 
situaci výrazně méně oproti běžnému roku. Knihovníkům a jejich zřizovatelům byly poskytovány 
především konzultace. 

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 
Uskutečnily se tři porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených knihoven ve Zlínském 
kraji (1. 4., 9. 6., 9. 10.) a porada metodiček krajské a pověřených knihoven (15. 12.).  
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Pracovnice útvaru se organizačně i lektorsky podílely na dalším běhu kurzu Knihovnické 
minimum. 

Vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií a odborné knihovnické problematiky 
zajišťoval úsek vzdělávání. 

Programy seminářů jsou uvedeny v části 4. Odborná a vzdělávací činnost. 

Analytická, kontrolní a další činnost útvaru RSK 
Útvar organizoval osmý ročník krajského ocenění knihoven a knihovníků Knihovna Zlínského 
kraje a Knihovník Zlínského kraje, podílel se na propagaci soutěže a výběru nominovaných 
knihoven a pracovníků knihoven. Soutěž se konala pod záštitou Mgr. Miroslava Kašného, člena 
RZK pro oblast kultury, památkové péče, církve, mládeže a sportu. Knihovny i jednotlivce 
navržené na toto ocenění mohli nominovat občané ČR starší 18 let, odborná veřejnost, zástupci 
zřizovatelů a provozovatelů knihoven. KKFBZ obdržela 22 nominací.  

Vyhodnocení nejlepších knihoven proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly knihovny 
hodnoceny podle kvantitativních ukazatelů (statistické výsledky, plnění standardů VKIS) 
a nejlepší knihovny postoupily do druhého kola. Vybrané knihovny byly navštíveny odbornou 
komisí, která hodnotila jejich vzhled, péči o knihovní fond a posuzovala jejich mimořádné 
aktivity. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 15. 9. v kavárně 14|15 BAŤOVA INSTITUTU 
za účasti představitelů obcí, Zlínského kraje, knihoven a zástupců kulturní sféry. Ocenění 
obdržely: Knihovna Halenkov, Městská knihovna Kunovice, Obecní knihovna Rudimov a Obecní 
knihovna Záříčí. 

Útvar RSK vyhodnotil plnění standardů knihovnických a informačních služeb za rok 2019, 
výsledky zveřejnil na webu KKFBZ v sekci Pro knihovny – Standard pro dobrou knihovnu 
a předal pověřeným knihovnám.  

V termínech 27. 11., 3. 12. a 14. 12. byly provedeny kontroly výkonu a vykazování regionálních 
funkcí ve všech třech pověřených knihovnách a ve čtyřech vybraných obsluhovaných knihovnách 
měst a obcí. 

Útvar RSK připravil pro Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu ZK ve spolupráci 
s pověřenými knihovnami návrh rozpočtu pro výkon regionálních funkcí v roce 2021. 

V průběhu roku je průběžně doplňována sekce webu KKFBZ Pro knihovny o aktuální informace 
o knihovnách Zlínského kraje, novinkách v legislativě, grantech apod.  

Oddělení metodiky 
Výkon regionálních funkcí zajišťovala KKFBZ pro 116 knihoven okresu Zlín prostřednictvím 
oddělení metodiky útvaru RSK ve spolupráci s Obvodní knihovnou Jižní Svahy a provozovateli 
deseti profesionálních knihoven v okrese. KKFBZ zajistila výkon regionálních funkcí také 
spoluprací s provozovateli profesionálních knihoven. Na smluvním základě poskytovaly 
profesionální knihovny odbornou pomoc neprofesionálním knihovnám. Rozsah těchto služeb je 
každoročně upřesněn v objednávce knihovnických služeb. Jedná se zejména o tyto služby: 
poradenská a konzultační činnost, plány a rozbory činnosti, statistika knihovnických činností, 
porady pro dobrovolné knihovníky, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, zpracování 
knihovních fondů pořízených z prostředků obcí. 

Oddělení metodiky zajišťuje výkon regionálních funkcí podle standardů regionálních funkcí. 

Poradenská a konzultační činnost 
V průběhu měsíce ledna a února byly uzavřeny dodatky ke Smlouvám o poskytování a zajištění 
regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí mezi provozovateli deseti 
profesionálních knihoven okresu Zlín a KKFBZ.  

Metodické oddělení uskutečnilo 34 metodických návštěv a 193 konzultací (v 16 případech byli 
přítomni zástupci obcí), které byly zaměřeny zejména na organizační záležitosti týkající se 

http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/plneni_standardu_vkis_2014.pdf
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uzavření a obnovení provozu knihoven v době pandemie včetně hygienických opatření, dále se 
probíraly statistiky knihovnických činností, práce s výměnným fondem, žádosti starostů o pomoc 
při svozu/rozvozu výměnných souborů, vykazování výkonu regionálních funkcí, spolupráce na 
projektech a případných úpravách interiéru knihoven.  

Vedoucí oddělení koordinovala distribuci knih a evidenci projektu MK ČR Česká knihovna. 

Statistika knihovnických činností 
V lednu a únoru 2020 byla provedena sumarizace statistických výkazů knihoven okresu Zlín pro 
NIPOS za rok 2019. Bylo zpracováno 88 statistických výkazů o činnosti knihoven a tři sumáře 
KULT (MK) V 12-01. 

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 
Z důvodu vládních opatření týkajících se pandemie se nemohl uskutečnit připravovaný Seminář 
pro starosty a knihovníky okresu Zlín a podzimní Seminář pro knihovníky okresu Zlín. 
Uskutečnily se tři porady profesionálních knihoven (3. 6., 2. 9. a 2. 12. – online).  

Podrobně o seminářích viz 4. Odborná a vzdělávací činnost. 

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce 
(akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu, tvorba souborů, jejich oběh – 
rozvoz/svoz – do knihoven okresu Zlín) 

únor  

Bylo připraveno a rozvezeno 5 výměnných souborů pro profesionální knihovny 
Brumov-Bylnice, Slušovice, Štítná nad Vláří, Valašské Klobouky a Vizovice. 
Výměnný soubor obsahuje 80 knih, protože začíná nový cyklus. Soubory jsou 
zapůjčeny na dobu jednoho roku.  

březen, 
duben 

Cirkulace jarních výměnných souborů pro 79 obecních knihoven, které obsahují 
135 knih. 

září Cirkulace souborů pro 10 poboček městských knihoven se 130 svazky.  

říjen, 
listopad 

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

průběžně Výměnné soubory na přání: 65 souborů s 5 175 svazky. 

 

V roce 2020 bylo nakoupeno celkem 2 268 dokumentů (z toho 1 403 beletrie, 153 naučné literatury 
pro dospělé, 454 dětské beletrie, 140 naučné literatury pro děti, 76 audioknih a 42 společenských 
her). Knihy byly nakoupeny v částce 496 424 Kč (rabat činil 232 180 Kč, což tvoří téměř 32 %). 
Průměrná cena za jednu knihovní jednotku vycházela 219 Kč.  

Výměnné soubory na přání využilo 48 knihoven. Bylo pro ně připraveno celkem 65 souborů na 
přání a do těchto souborů bylo zařazeno 5 175 knihovních jednotek. Z toho bylo 12 souborů 
společenských her a 10 souborů s audioknihami. Pro pobočky KKFBZ to bylo 5 souborů s 338 svazky. 
Výměnné soubory na přání se těší u obecních knihoven stále větší oblibě, navzdory 
opakovanému dlouhodobému uzavření všech knihoven kvůli koronaviru je počet těchto souborů 
vyšší než v minulém roce. 
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Stav výměnného fondu 
(KJ = knihovní jednotka) 
 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 
Výměnný fond pro knihovny okresu 
Zlín – celkem KJ 50 137 52 193 

Přírůstek výměnného fondu – KJ 2 396 2 268 

Úbytek výměnného fondu – KJ 45 212 

Počet KJ zařazených do výměnných 
souborů 19 167  21 253  

(20 915 bez poboček KKFBZ) 

Celkem vytvořeno výměnných souborů  231 238 

 
Počet KJ 

v souboru Celkem KJ 
Počet KJ 

v souboru Celkem KJ 

Obce VS (jarní) 79x 130 10 270 135 10 665 

Obce VS (podzimní) 79x 30 2 370 47 3 713 

Pobočky městských knihoven 10x 120 1 200 130 1 300 

Městské knihovny 5x 155 775 80 400 

 

Počet 
výměnných 

souborů 
Celkem KJ 

Počet 
výměnných 

souborů 
Celkem KJ 

Výměnné soubory na přání  58 4 552 65  5 175 

Ve spolupráci s profesionálními knihovnami se pracovnice oddělení metodiky zajímaly o umístění 
knihoven, o stavění knihovního fondu, o zavádění výpočetní techniky do knihoven, o vytváření 
příjemného komunitního prostředí v prostorách knihoven, podporovaly oblast vzdělávání, 
vytváření vyčleněných fondů regionální literatury v jednotlivých knihovnách a prováděly kontrolu 
výkonu regionálních služeb. 

Pobočky 
Oddělení metodiky věnovalo péči a odbornou pomoc 10 pobočkám KKFBZ. Knihovníci poboček 
spolupracovali s oddělením metodiky na řešení organizačních problémů poboček, při řešení 
knihovnických a organizačních záležitostí. 

Byla započata automatizace dalších poboček KKFBZ, dosud byl AKS Verbis pouze na pobočce 
Podlesí. Od září využívají eVerbis pobočky Kostelec a Mokrá. Tyto knihovny jsou vybaveny starší 
výpočetní technikou.  

Z důvodu rekonstrukce prostor Obvodní knihovny Jižní Svahy byla přestěhována část knihovního 
fondu a zázemí pro knihovnice do pobočky Podlesí. Byla dočasně rozšířena provozní doba této 
pobočky a v souvislosti s tím byl zaznamenán nárůst uživatelů i výpůjček. Na konci prosince 
byla tato rozšířená provozní doba ukončena v souvislosti se stěhováním Obvodní knihovny Jižní 
Svahy zpět do zrekonstruovaných prostor. V období od září do prosince proběhlo čipování 
knihovního fondu v pobočce Podlesí, pracovnice oddělení metodiky spolupracovaly i při čipování 
v dalších obvodních knihovnách. 

V pěti pobočkách proběhlo celkem 8 akcí pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 178 návštěvníků. 
Další plánované akce a besedy nebyly uskutečněny z důvodu uzavření knihoven. 

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

25. 11. proběhlo školení BOZP, PO a místních provozních podmínek spojené s poradou 
knihovnic z poboček KKFBZ.   
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4. ODBORNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

Vlastní odborné aktivity a specializace KKFBZ 

Hlavními odbornými aktivitami roku 2020 bylo zavedení technologie RFID v obvodních 
knihovnách Jižní Svahy, Díly a Malenovice v rámci projektu RFID technologie pro obvodní 
knihovny podpořeného MK ČR v dotačním programu VISK 3. Součástí projektu bylo také 
rozšíření automatické třídičky v ústřední knihovně o jeden třídící modul, což umožnilo spuštění 
služby cirkulace fondu a vracení všech dokumentů v ústřední knihovně bez ohledu na místo 
výpůjčky.  

Dále v roce 2020 proběhla automatizace poboček Mokrá a Kostelec a zavedení technologie 
RFID v pobočce Podlesí. I tato pracoviště se zapojila do služby cirkulace fondu.  

V souvislosti s opakovaným uzavřením knihovny nařízením vlády kvůli pandemické situaci byly 
uživatelům vzdáleným přístupem nově zpřístupněny některé předplacené elektronické zdroje 
(PressReader, Anopress, AVA-EU) a posílena podpora elektronických zdrojů již dříve online 
dostupných (Naxos, EBSCO). V druhé polovině roku díky smlouvě uzavřené s Národní knihovnou 
ČR KKFBZ svým uživatelům vzdáleně zpřístupnila také databázi Díla nedostupná na trhu jako 
součást Národní digitální knihovny. 

V rámci projektu Rozšíření funkcí systému Verbis pro podporu zapojování knihoven do portálu 
Knihovny.cz podpořeného MK ČR v dotačním programu VISK 8/B byly provedeny úpravy 
knihovního systému v následujících oblastech: podpora posílání historie výpůjček čtenáře pomocí 
protokolu NCIP, podpora přihlašování ke čtenářskému účtu na portál Knihovny.cz 
prostřednictvím IdP členské instituce eduID.cz a zvýraznění údajů o volně navazujících cyklech 
z MARC 21 pole 787. 

Ochranné reformátování a zpřístupnění digitálního obsahu 

Do digitální knihovny Kramerius byl importován soubor digitalizovaných zvukových dokumentů 
z mediatéky KKFBZ. Uživatelé získali novou možnost přístupu k této virtuální sbírce 
v jednotném prostředí digitální knihovny KKFBZ. 

Časopis ZVUK Zlínského kraje byl na žádost KKFBZ kompletně redigitalizován Moravskou 
zemskou knihovnou v Brně z tištěných exemplářů shromážděných KKFBZ jako duplikáty. Nové 
digitalizáty MZK budou replikovány v průběhu roku 2021 do digitální knihovny Kramerius 
KKFBZ, kde nahradí stávající digitalizáty substandardního formátu a nekonzistentní kvality. 

Knihovna je zapojena do projektu eBadatelna Zlínského kraje (ebadatelna.zlkraj.cz) a průběžně 
v něm zpřístupňuje další dokumenty. Do roku 2020 včetně bylo zpřístupněno 936 dokumentů. 

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

Databáze knihovního fondu KKFBZ obsahuje k 3. 2. 2021 celkem 339 427 titulů (z toho 
210 670 titulů knih) a 18 362 titulů deziderát. 

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 42 záznamů autorit. 

Do Souborného katalogu ČR bylo přijato 7 551 záznamů. Přispívání do Souborného katalogu ČR 
u souběžné produkce funguje na principu sklízení záznamů prostřednictvím OAI-PMH provideru, 
aktualizace odběru periodik probíhá pomocí online formuláře. 

Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo zpracováno 2 102 záznamů. V rámci projektu 
Kooperační systém článkové bibliografie bylo z toho odesláno 144 záznamů do souborné 
databáze NK ČR ANL (Články v českých novinách, časopisech a sbornících). Dalších 
1 000 záznamů článků bylo vytvořeno a odesláno v rámci projektu VISK 9 Doplňování 
vybraných záznamů článků do báze ANL. 
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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. Systematicky jsou doplňovány 
informace o navazujících cyklech, nyní zřetelně zobrazené v katalogu. 

Probíhá skenování obálek a obsahů povinných výtisků a regionálních neperiodických publikací, 
zasílání naskenovaných obálek, obsahů, seznamů literatury a foto autorů do národní báze 
Obalkyknih.cz a s tím spojené žádosti o přidělování čísel ČNB. Za rok 2020 bylo do báze 
Obalkyknih.cz odesláno 647 skenovaných stran. 

Probíhá průběžné ukládání regionálních online publikovaných periodik. 

Průběžně je doplňována databáze regionálních osobností a na konci roku bylo zpracována 
a zveřejněna pravidelná online publikace Kalendárium 2021: vybraná výročí osobností města 
Zlína. 

Odborné konference, semináře 

počet seminářů samostatně pořádaných KKFBZ 2 

počet účastníků celkem 83 

příspěvky na vlastních seminářích  7 

vystoupení na akcích jiných subjektů  2 
 
Seminář knihovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje (17. 6., 52 účastníků). Hlavními 
příspěvky byly přednášky Vydávání knih v ČR v roce 2019 (PhDr. Jaroslav Císař) a Příprava nové 
Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2021–2027, Zpřístupnění děl nedostupných na trhu pro 
veřejné knihovny (PhDr. Vít Richter). 

XIX. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (17. 12., 31 účastníků z muzeí, 
galerií a různých typů knihoven, proběhlo online formou ve spolupráci s Knihovnou Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně). Stěžejními body programu byly příspěvky Dějiny čtení a o čem se v nich 
lze poučit pro naši dobu (Prof. Jiří Trávníček), Švédská knižní kořist a Česká knižní kultura 
v portálu Knihověda.cz (PhDr. Lenka Veselá), Tvořivá práce s historickými prameny ve škole – 
zkušenosti z vývoje a testování aplikace Historylab (Mgr. Vojtěch Ripka) a Kořeny poznání 
Antonína Václavíka (PhDr. Blanka Petráková). 

Přehled vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích viz příloha 5. 

V rámci 28. ročníku konference Knihovny současnosti, která se konala mimořádně online ve 
dnech 2.–4. 11. se Ing. J. Kaňka podílel na přípravě a byl spolugarantem sekce Knihovny ve 
virtuálním prostředí.  

Spolupráce 

Při vzdělávání knihovníků ZK 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. 

Od roku 2019 KKFBZ zastává pozici externího aplikačního garanta v projektu Selekční jazyk 
a tezaurus pro indexování beletrie založený na sémantice fikčních světů, podpořeného 
Technologickou agenturou ČR.  
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KKFBZ se průběžně podílí na doplňování bibliografie baťovské literatury a webu Tomáše Bati 
tomasbata.com a je také zapojena do projektu Knihovny Zlín – souborný katalog zlínských 
knihoven knihovnyzlin.cz (oba projekty řídí Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně). 

KKFBZ spolupracuje s ostatními krajskými knihovnami v rámci Sdružení knihoven ČR (SDRUK). 
Pravidelně se konají porady ředitelů krajských knihoven, na kterých se řeší aktuální otázky 
řízení, organizace a činnosti krajských knihoven.  

V odborných sekcích SDRUK, které se specializují na jednotlivé okruhy činnosti krajských 
knihoven, jsou členy pracovníci KKFBZ, kteří se tak aktivně podílejí na řešení společných 
projektů apod.  

V rámci Klubu dětských knihoven spolupracuje KKFBZ s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana 
Uherské Hradiště, Knihovnou Kroměřížska a Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín na 
programech pro děti a na vzdělávání knihovníků dětských knihoven. KKFBZ spravuje webové 
stránky Klubu dětských knihoven Zlínského kraje. 

Členství v odborných orgánech a pracovních skupinách 

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

Individuální členství v odborných orgánech a pracovních skupinách 

− Bc. Věra Adámková – Sekce veřejných knihoven SKIP, 
− Mgr. Eva Filípková – Sekce pro bibliografii SDRUK, 
− Petra Janošová – Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP, 
− Ing. Jan Kaňka – Sekce pro informační technologie SDRUK, komise k vyhodnocení projektů 

z programu VISK 2, VISK 8/B a NAKI při MK ČR, hodnotící komise soutěže Biblioweb, 
expertní tým CPK, řídící výbor CPK, redakční rada časopisu ZVUK Zlínského kraje, 

− Mgr. Lenka Linková – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR, 
− Mgr. Dagmar Marušáková – Sekce pro služby SDRUK,  
− Mgr. Lenka Mítová – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR,  
− Mgr. Libuše Pavlicová – Literární rada MZK (komise projektu Česká knihovna), 
− Iveta Štanclová – Sekce informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách SDRUK, 
− Ing. Jana Tomancová – Sekce pro regionální funkce SDRUK, Sekce veřejných knihoven SKIP, 

Regionální výbor SKIP Brno (09), členka poroty k výběru ceny MK ČR Knihovna roku, 
− Mgr. Hana Vašková – pracovní skupina pro věcné zpracování při NK ČR, pracovní skupina pro 

jmenné zpracování při NK ČR, pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK 
ČR, pracovní skupina pro seriály při NK ČR, 

− Bc. Jana Vávrová – pracovní skupina pro analytické zpracování při NK ČR, 
− Mgr. Gabriela Winklerová – Sekce pro PR a marketing SDRUK, 
− Mgr. Zuzana Zendulková – Sekce vzdělávání SKIP, 
− Ing. Václav Zahrádka – Sekce pro informační technologie SDRUK. 
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Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje 

Typ vzdělávání  Počet akcí Počet účastníků 

kurzy počítačové gramotnosti a ICT 13 151 

odborné vzdělávání včetně seminářů 12 292 

Celkem 25 443 
 

 

Další vzdělávání knihovníků KKFBZ 

Typ vzdělávání Počet akcí Počet účastníků 

odborné vzdělávání interní včetně školení BOZP a PO 5 143 

odborné vzdělávání externí 12  16 

e-learningové kurzy 14 41 

Celkem 31 200 
 

 

Kurzy realizované v rámci projektu VISK 2 

Č. Typ kurzu Počet hodin Počet účastníků  

1 Instagram pro pokročilé 7 8 

2 Sdílení a spolupráce v digitálním světě 5 7 

3 
Ochrana soukromí v prostředí Internetu a kybernetická 
bezpečnost 5 14 

4 Grafická úprava letáků, plakátků (Canva) 5 15 

5 Fake news v prostředí sociálních sítí 5 12 

6 Webinář Google – nástroje, tipy a triky 1,5 21 

7 Funkční (ne)gramotnost 5 21 

8 Pedagogické minimum pro knihovníky 30 39 

9 Redesign webových stránek menších knihoven 5 14 

Celkem 68,5 151 
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Další akce pro knihovníky Zlínského kraje a celostátní akce 

Datum Název Lektor Počet hodin 
Počet 

účastníků 

4. 3.  Konference Bookstart – 
S knížkou do života 

Mgr. Miroslava Sabelová, 
PaedDr. Marie Pavlovská,  
Mgr. Adina Julinová, 
Mgr. Dagmar Šiková, 
Hana Hanáčková, 
Bc. Jana Hoferková  

5 49 

2. 9.  
Young adult literatura 
aneb Co čtou dnešní 
teenageři? 

Sabina Petrů  2 28 

3. 9., 
10. 9., 
17. 9., 
24. 9.  

Knihovnické minimum 
I–IV 

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

24 64 

15. 9.  Čtenářské kluby 
a workshopy I. 

Marta Šmejkalová, 
Mgr. Hana Ficková, 
Mgr. Petra Sukupová, 
Bc. Pavla Částková, 
Mgr. Pavla Holmanová, 
Kateřina Sobotíková, DiS., 
Bc. Anděla Krumpolcová  

6 24 

16. 9.  Čtenářské kluby a 
workshopy II. 

Klára Smolíková 5 12 

2. 12.  Současná japonská 
literatura (on-line) Mgr. Sylva Martinásková  3 17 

9. 12.  
K současné české 
literatuře posledních 
let (on-line) 

Prof. Lubomír Machala  3 46 

Celkem   48 240 
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5. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH, PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTACE A DARY 

Ve fázi pětileté udržitelnosti je projekt Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – 
Vybudování komplexního depozitního centra, který získal dotační podporu z výzvy č. 25 
(Knihovny) Integrovaného regionálního operačního programu EU. V rámci projektu byly vybaveny 
sklady knihovního fondu C a E posuvnými regály a knihovními vozíky, depozitář byl dále vybaven 
mobilním čističem knih a knižním skenerem. Celkové náklady na projekt činily 5 883 419 Kč, 
z toho 5 280 920 Kč činila dotace. Byla odevzdána monitorovací zpráva dle harmonogramu. 

KKFBZ byla zařazena do cílové skupiny projektu CzechELib – Národní centrum pro elektronické 
informační zdroje. Projekt je financován ze zdrojů EU v rámci OP VVV. KKFBZ získala od roku 
2020 finanční podporu na nákup elektronických informačních zdrojů ve výši 50 % a na nákup 
citačních a hodnotících nástrojů ve výši 70 %. Díky tomu zpřístupnila pro uživatele plnotextovou 
databázi EBSCOhost Academic Search Complete a hudební databázi Naxos Music Library. 

Dotace jiných subjektů 

Donátor / Program Název projektu Odpovědný řešitel Dotace 

MK ČR / Projekt Česká 
knihovna Česká knihovna 2020 Mgr. H. Vašková 7 497 Kč  

MK ČR / Projekt 
Cizojazyčná literatura Cizojazyčná literatura Mgr. H. Vašková 48 732 Kč 

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

Čtenářské kluby a workshopy  
v knihovnách Mgr. Z. Zendulková 16 000 Kč  

MK ČR / Knihovna 
21. století Nákup zvukových knih Mgr. M. Ďurkáč 12 000 Kč 

MK ČR / VISK 2 
Vzdělávání knihovníků 
Zlínského kraje se zaměřením 
na informační gramotnost 

Mgr. Z. Zendulková 33 000 Kč 

MK ČR / VISK 3 RFID technologie pro obvodní 
knihovny Ing. V. Zahrádka 862 000 Kč 

MK ČR / VISK 8/A Elektronické informační zdroje 
2020 Mgr. Eva Filípková 93 273 Kč 

MK ČR / VISK 8/B 

Rozšíření funkcí systému 
Verbis pro podporu zapojování 
knihoven do portálu 
Knihovny.cz 

Ing. Jan Kaňka 275 000 Kč 

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

Doplňování vybraných 
záznamů článků do báze ANL Bc. J. Vávrová 45 000 Kč 

 
Přístup do databází Anopress IT (mediální a vědomostní databáze), ASPI (právní informační 
systém) a PressReader (noviny a časopisy) byl v rámci konsorcia knihoven částečně dotován 
z programu MK ČR VISK 8/A – Informační zdroje. 
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Dary 

Knihovna obdržela darem a zařadila do svého knihovního fondu 1 580 dokumentů, především 
knih od nakladatelů, vydavatelů, SMZ, dalších měst a obcí, fyzických osob a dalších subjektů.  

KKFBZ obdržela v roce 2020 finanční dar od čtenářky knihovny ve výši 1 000 Kč na nákup knih.  

Všem dárcům a podporovatelům činnosti KKFBZ patří velké poděkování.  

 
 

 

Novinky ve fondu – průvodci, mapy   
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6. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST  

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

 

Vzdělávání pro školy Počet pořadů Počet účastníků 

mateřská škola 26 470 

základní škola 73 1 421 

speciální škola 11 144 

střední škola 12 614 

ostatní 3 43 

Celkem 125 2 692 

Podrobný přehled programů pro školy je uveden v příloze 3. 

Programy pro děti s volným přístupem veřejnosti 

Z důvodu koronavirové situace nemohla knihovna pořádat tradiční celostátní akce, jako je Večer 
s Andersenem nebo Den pro dětskou knihu. Řádný termín Noci s Andersenem 27. března byl 
přeložen na říjen, ale ani v tuto dobu se nemohly konat hromadné akce. Den pro dětskou knihu 
se koná pravidelně v sobotu před první adventní nedělí (plánovaný termín 28. prosince), v tuto 
dobu již platil nouzový stav. Neuskutečnily se ani velikonoční a vánoční tvořivé dílny pro děti 
nebo divadelní představení v rámci spolupráce se Střední školou pedagogickou a sociální ve 
Zlíně. Z důvodu rekonstrukce Obvodní knihovny Jižní Svahy se zde organizovaly programy pouze 
v měsících leden–březen. 

Do knihovny od malička 
Akce na podporu nejranějšího čtenářství. Ve spolupráci s magistrátem města Zlína – Odborem 
občansko-správních agend (Oddělení matrik a ověřování) jsou při vítání občánků předávány 
pozvánky do knihovny s možností bezplatné registrace do knihovny pro děti do tří let věku. 
KKFBZ je podporovatelem celostátního projektu S knížkou do života (česká varianta 
mezinárodního projektu na podporu čtenářství Bookstart), zaměřeného na získání pozitivního 
vztahu ke knihám, čtení a čtenářství u nejmenších dětí. 

Podpora dětského čtenářství 

− Do knihovny od malička, 
− Dopoledne pro maminky s dětmi – společné setkávání nejmenších čtenářů a jejich rodičů 

spojené se čtením, povídáním a drobným vyráběním (Obvodní knihovna Jižní Svahy, jednou 
měsíčně, leden–březen), 

− Čtenářské dílny – programy pro základní školy (Obvodní knihovna Jižní Svahy, leden–únor), 
− Dětský čtenářský klub Knihožrouti – interaktivní odpoledne pro děti o knihách a s knihami, 

pro čtenáře od 8 do 15 let (ústřední knihovna, únor, září). 
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Výtvarné dílny 
V ústřední knihovně byla realizována výtvarná dílna Hravé klíčenky hravě – jarní prázdninové 
dílny (3. a 5. března). 

Super učitel – super čtenář 
V rámci Března měsíce čtenářů knihovna vyhlásila anketu, ve které žáci základních škol mohli 
nominovat učitele, díky kterému hodně čtou a chodí do knihovny. Hlasování se zúčastnilo 
celkem 50 respondentů, žáci hlasovali pro 30 pedagogů ze 24 škol. Vítězkami byly paní učitelky 
ze 17. ZŠ Zlín-Křiby a 8. ZŠ Zlín-Malenovice, které obdržely shodný počet hlasů. Další paní 
učitelku, která dlouhodobě navštěvuje se žáky knihovnu a sama je aktivní čtenářkou, 
nominovaly knihovnice z oddělení pro děti. 29. 6. proběhlo setkání s vítězkami ankety 
v knihovně. 
 

 

Vítězky ankety Super učitel – super čtenář 

Kloboukový den (1. června) 
Veselý den s bláznivými pokrývkami hlavy jako oslava Mezinárodního dne dětí. Vedle 
knihovníků, kteří v pondělí 1. června dorazili do práce s nejrůznějšími pokrývkami hlavy, přišla 
také celá řada statečných a veselých malých čtenářů s rozmanitými klobouky, čepicemi či 
originálními výtvory na svých čtenářských hlavách! Na každého z nich čekala v oddělení pro děti 
malá odměna. 

Literární soutěž Hledání pro děti od 6 do 15 let 
Literární soutěž je součástí celostátního projektu Klubu dětských knihoven SKIP, který má 
název Kde končí svět. Pro školní rok 2019/2020 byl vyhlášen 20. ročník soutěže s ústředním 
mottem Labyrint světa, Komenský a ráj knížek (témata na výběr: Škola hrou, Můj oblíbený 
učitel, Moje škola, Škola naruby, Škola snů, Učitel národů, Moje milá škola, Moje škola je 
nejlepší, Těším se do školy, Dobrá knížka je nejlepší učitel). Do soutěže svou prací přispělo 
133 dětí, z toho 90 dívek a 43 chlapců z celkem 22 škol. Zvolená témata bylo možné zpracovat 
jako prózu (107 příspěvků) či poezii (26 příspěvků). Práce četlo a hodnotilo pět porotců z řad 
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pedagogů a knihovníků. Soutěžilo se v pěti kategoriích (1. až 3. třída, 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 
8. a 9. třída, speciální kategorie). Děti, které v jednotlivých kategoriích obsadily 1.–3. místo, 
byly odměněny knižními cenami a drobnými dárky, předány byly také ceny v kategorii poezie.  

Vzhledem k tomu, že se slavnostní setkání a vyhlášení vítězů nemohlo v plánovaném termínu 
29. 4. z důvodů mimořádných opatření konat, ceny byly předány výhercům individuálně. 
Zúčastněným školám byla zaslána informace o úspěchu jejich žáků a poděkování za účast. 

Pro školní rok 2020/2021 byl vyhlášen 21. ročník literární soutěže s ústředním mottem: Hrdina 
v mých očích (témata na výběr: Kdo a proč je pro tebe hrdinou?, Jak by podle tebe měl vypadat 
správný hrdina?, Musí to být někdo s nadpřirozenými schopnostmi nebo to může být obyčejný 
kluk nebo holka, kteří někomu pomohli?, Může to být sousedův pes, který zahnal zloděje?, Nebo 
někdo z vesmíru?, Můžeš to být ty?). 

Prázdninové programy pro děti 
Ústřední knihovna – Pod pirátskou vlajkou (19. srpna). 

 

 

Pod pirátskou vlajkou 

Týden knihoven (5.–11. října) 
Vesele do školy, vesele do knihovny – přihlašování prvňáčků zdarma. 

Knihovna on-line: 

− Večerknížek (31. 3.–8. 6.) – pohádkové čtení z knihovny. Pohádky čtené knihovníky byly 
postupně zveřejňovány na facebooku a YouTube kanálu knihovny.  

− Kočky kam se podíváš (25.–30. 11) – online soutěžní výstava výtvarných prací dětí do 
10 let. Obrázky 109 soutěžících byly vystaveny na Facebooku, knižními dárky byli odměněni 
tři soutěžící, jejichž obrázky dostaly nejvyšší počet lajků, jednoho výherce vybral také kocour 
Miloš, maskot oddělení pro děti.  
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Kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost 

 Počet  Účastníci 

výstavy 39 15 566 

přednášky, besedy a exkurze pro veřejnost 43 1 335 

programy pro školy 125  2 692 

další akce pro děti 7 404 

kurzy pro veřejnost 17 422 

Celkem 231 20 419 

Výstavy 
Výstavy v prostorách ústřední knihovny a v obvodních knihovnách jsou zajišťovány ve spolupráci 
s mateřskými, základními a základními uměleckými školami, Sjednocenou organizací nevidomých 
a slabozrakých ČR, Národním památkových ústavem, klubem UNESCO, Zlínským krajem, 
neziskovými organizacemi a dalšími subjekty (příloha 5).  

V červnu se v rámci 26. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 2020 konala 
výstava fotografií zrakově handicapovaného fotografa Václava Fanty s názvem Praha z ptačí 
perspektivy. 

Pracovníci knihovny samostatně realizují výstavky se vztahem k literatuře, historii, významným 
výročím osobností kulturního života, historickým výročím atd. V ústřední knihovně jsou pro 
realizaci výstavek využívány vitríny, panely a knižní regály. Drobné výstavky se uskutečnily 
i v pobočce Kostelec a Příluky. 

Kulturní a vzdělávací pořady  
Z důvodu koronavirové situace nemohla knihovna pořádat stěžejní kulturní akci, kterou je 
Literární jaro Zlín. Galerijní a muzejní noc, která byla z květnového termínu přesunuta na říjen, se 
ani v náhradním termínu neuskutečnila, stejně jako zamýšlená Noc literatury. Nouzový stav 
a nemožnost setkávání se dotkly i akcí v rámci Března – měsíce čtenářů a Týdne knihoven. 
Znemožněna byla rovněž spolupráce knihovny s tradičními partnery, např. Národním památkovým 
ústavem, Zlínskou literární tržnicí, Státním okresním archivem Zlín, nakladatelstvím Host, 
Francouzsko-českým klubem Zlín, základními uměleckými školami a dalšími. 

 
V roce 2020 se uskutečnily následující kulturní a vzdělávací akce: 

− cyklus Aktivně s knihovnou (2 akce) 
− cyklus přednášek s hudební tematikou (3 přednášky) 
− přednášky s regionální tematikou (6 přednášek) 
− přednášky s cestovatelskou tematikou (3 přednášky) 
− přednášky realizované ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Územním odborným 

pracovištěm v Kroměříži (2 přednášky) 
− Klub milovníků knih (4 setkání) 
− ČTERÁD – čtenářův rádce (4 setkání) 

Rande naslepo… s knihou (10.–15. února) 
Valentýnská akce v knihovně. Půjčování zabalených knih, aniž by čtenář věděl, jaký titul 
výpůjčka obsahuje. Balíček obsahoval slosovatelný anketní lístek, kterým čtenář mohl vyjádřit 
pocit ze schůzky a také vyhrát romantickou valentýnskou cenu. 
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Březen – měsíc čtenářů  
Knihovna se zapojila do celorepublikové akce SKIP. Program byl bohužel omezen, uskutečnila se 
jen burza knih Knižní bazar aneb Dejte knihám druhou šanci v obvodních knihovnách, setkání 
Klubu milovníků knih a přednáška Lenky Křesadlové Příběhy stromů Republiky Zlínského kraje 
1918–2018. Milovníci literatury a luštění soutěžili v Jarní čtenářské šifře. Tentokrát hledali 
v obrázcích ukryté detektivní romány. Probíhala také anketa Super učitel – super čtenář. 

České léto aneb Vydejte se po magentové (1. července–31. srpna) 
Knihovna se připojila do kampaně T-Mobile CZ České léto aneb Vydejte se po magentové. 
U všech pultů v ústřední knihovně, v obvodních knihovnách Díly a Malenovice a pobočce Podlesí 
byly k dispozici QR kódy, po jejichž načtení návštěvníci knihovny získali od T-Mobile CZ na 
24 hodin data zdarma. 

Letní čtenářská výzva (1. července–31. srpna) 
Prázdninová soutěž s názvem Letní čtenářská výzva byla určena registrovaným čtenářům, kteří 
měli přečíst během letních měsíců pět knih podle zadaných kategorií. Do akce se zapojilo 
51 soutěžících, tři vylosovaní byli odměněni knižními dárky a roční registrací do knihovny. 

Týden knihoven (5.–11. října) 
KKFBZ se zapojila do 23. ročníku Týdne knihoven, který každoročně vyhlašuje SKIP. Program 
byl bohužel omezen, uskutečnily se pouze dvě výstavy ve foyer ústřední knihovny: výstava 
Ekocentra Čtyřlístek k 22. výročí jeho existence, a výstava 100 let pěveckého sboru Dvořák.  

Knihovní nadílka (1.–23. prosince) 
Knihy vyřazené z fondu zabalené jako dárky pod stromečkem ve foyer ústřední knihovny. 

 

 

Knihovní nadílka 
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Knihovna on-line 

− Na vlnách dobré četby (1. července–31. srpna) – letní soutěž na Facebooku knihovny  
o nejlepší fotku s knížkou z knihovny na dovolenou. Nejlepší příspěvky byly odměněny. 

− Pohádky a pověsti z Držkové – Pohádky z knihy Augustina Jančíka načtené herci Městského 
divadla Zlín. Videa jsou zveřejněna na webu, FB, IGTV a YouTube kanálu knihovny.  

− Video-rozhovor s Šárkou Šiškovou jako alternativa k nerealizované besedě, uvedení knihy 
Navždy nebo jen na chvíli? (web, FB, IGTV, YouTube knihovny). 

− Zapojení do výzvy MZK Kup knihu k Ježíšku na podporu autorů, nakladatelů a knihkupců 
v době covidové. Natočeno 7 videí, zveřejňována na YT (odkaz na webu), FB a IGTV. 

− On-line prodej vyřazených knih (od 10. 11.) – zájemci si mohli vybrat tituly dle seznamů  
a objednat si je e-mailem. Výdej se uskutečnil po znovuotevření knihovny.  

 

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

Akce pořádané jinými subjekty 

Dle metodiky Národní knihovny ČR eviduje KKFBZ od roku 2020 nově i akce, které se pořádají 
v knihovně, ale jejichž hlavním pořadatelem není, a jejich účastníky. V knihovně se takto 
setkávala podpůrná skupina rodičů školních dětí v rámci projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP Zlín II. 

Školení, kurzy pro veřejnost  

Byly uspořádány 4 kurzy v celkovém rozsahu 26,5 hodiny, kterých se zúčastnilo 422 zájemců: 

− Genealogie pro každého 
− Tajemství dobré paměti 
− Leonardo da Vinci (Virtuální Univerzita třetího věku) 
− Rituály evropských královských rodů (Virtuální Univerzita třetího věku) 

 

 

Odeslání první Zásilky 
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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) 6 

články v denním a odborném tisku 52 

ohlasy na webových stránkách 63 

ohlasy v TV a rozhlasovém vysílání 16 
 

KKFBZ vydala a podílela se na vydání a distribuci: 

Knihovny Zlínského kraje: činnost a výsledky veřejných knihoven 2019. Zpracovala Jana 
Tomancová, odpovědný redaktor Jan Kaňka. Zlín: KKFBZ, 2020. ISBN 978-80-86886-60-2. 
Neprodejné. Náklad 470 výtisků. 

ZVUK Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění. Zlín: KKFBZ, Muzeum 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, 
Muzeum Kroměřížska. ISSN 1214-0139. Čísla: jaro/léto a podzim/zima 2020. Náklad čísla 
400 výtisků. 

Stále probíhá nabídka a prodej publikací vydaných v Edici Zlínský kraj. Publikace jsou nabízeny 
prostřednictvím internetových stránek knihovny a komisního prodeje ve vybraných 
knihkupectvích Zlínského kraje. 

Bylo zpracováno Kalendárium 2021: vybraná výročí osobností města Zlína a bylo publikováno 
na webu KKFBZ. 

Medializace instituce 

V tištěných i elektronických médiích bylo publikováno přes 115 příspěvků o knihovně (pozvánky 
a informace o kulturních akcích a vzdělávacích pořadech pro veřejnost a děti, o vydaných 
publikacích, v období pandemie o změnách v provozu knihovny, online nabídce a nových 
službách knihovny jako např. Zásilka atd.). Na propagaci knihovna spolupracuje s příspěvkovou 
organizací 14|15 Baťův institut.  

Tiskové zprávy o činnosti KKFBZ byly publikovány na webových stránkách KKFBZ. Knihovnou 
bylo vydáno 12 tiskových zpráv. Další tiskové zprávy byly vydávány ve spolupráci 
s 14|15 Baťovým institutem. 

Přehled připravovaných akcí KKFBZ je za běžného provozu každý měsíc zveřejňován 
v programových skládačkách, na plakátech, v Magazínu Zlín, webových stránkách města Zlína, 
Zlínského kraje, informačních portálech (vychodni-morava.cz, ic-zlin.cz atd.). Informace o akcích 
jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách krajské knihovny kfbz.cz a 14-15.cz. V době 
pandemie a uzavření knihovny bylo vydávání tištěných propagačních materiálů značně omezeno, 
velká většina propagace se soustředila do online prostoru (web knihovny a sociální sítě 
Facebook a Instagram). 

Bylo odesláno 8 čísel newsletteru prostřednictvím služby Mailchimp.  

Byla vydána aktualizovaná skládačka o službách Knihovnické a informační služby KKFBZ, 
nabídka vzdělávacích a kulturních programů pro školy Škola a knihovna 2020/2021. V nové 
grafické úpravě vznikly čtenářské plánovače a roční kalendáříky pro rok 2021. 

Samostatné webové stránky jsou věnovány osobě Františka Bartoše (frantisekbartos.cz). 
Oddělení pro děti provozuje od roku 2010 blog Zlínská knihovnička (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.  

http://www.kfbz.cz/
http://frantisekbartos.cz/
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K medializaci instituce je využíván také profil knihovny na sociální síti Facebook  
(@zlinknihovna). Jsou zde publikovány informace o aktuálním dění, pozvánky na akce, novinky 
ve fondu i ze světa literatury apod. K 31. 12. 2020 měla knihovna 2 938 sledujících (nárůst 
o 667 sledujících oproti 31. 12. 2019). Vlastní profil na sociální síti Facebook vede také 
oddělení pro děti (@zlinteen, 175 sledujících). Placená propagace v roce 2020 probíhala pouze 
přes 14|15 Baťův institut formou propagace sdílených příspěvků knihovny.  

Od března 2017 knihovna používá sociální síť Instagram, kde na profilu @knihovna_zlin 
informuje o dění v knihovně. V závěru roku 2020 zde měla knihovna přes 1000 sledujících 
(nárůst o 260 sledujících od 31. 12. 2019). Vlastí profil na sociální síti Instagram vede dále 
oddělení pro děti (@zlinteen, 150 sledujících).  

Svá videa prezentuje knihovna na vlastním kanálu na sociální síti YouTube – Krajská knihovna 
Františka Bartoše ve Zlíně. V roce 2020 bylo přidáno 34 nových videí. 

 

 

 

Petra Králová: Pohádky a pověsti z Držkové v podání herců Městského divadla Zlín 

 
  

http://www.facebook.com/%20@zlinknihovna
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PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST  

8. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 

Uskutečnilo se 7 porad vedení KKFBZ, tři porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených 
knihoven Zlínského kraje, jedna porada metodiček krajské a pověřených knihoven a tři porady 
pracovníků profesionálních knihoven okresu Zlín.  

Mimo pravidelné porady vedoucích pracovníků se uskutečnily porady pro řešení aktuálních 
situací v souvislosti s koronavirovými opatřeními, dále řada jednání pracovních týmů 
a workshopů, např. pro přípravu rozvojového plánu 2021, programových plánů, mimořádných 
akcí v KKFBZ a v 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, inovaci služeb, nastavení automatizovaného 
knihovního systému. Vedoucí oddělení organizovali porady svých oddělení.  

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

Na konci roku 2020 byla sjednána s odborovou organizací nová Kolektivní smlouva s účinností 
od 1. 1. 2021. Všichni pracovníci byli s jejím novým zněním v prosinci 2020 seznámeni. Zástupci 
odborové organizace se účastní porad vedení a kontrol BOZP. Jsou seznámeni s rozpočtem 
KKFBZ a jeho čerpáním včetně rozvojového plánu organizace.  

Byl vydán nový Pracovní řád s účinností od 1. 1. 2021, s nímž byli seznámeni všichni pracovníci 
KKFBZ v prosinci 2020.  

Byly vydány tři dodatky Knihovního řádu KKFBZ.  

Byl aktualizován Návštěvní řád ústřední knihovny a Návštěvní řád obvodních knihoven a poboček. 

Byla vydána nová směrnice 4/2020 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Na 
webu KKFBZ byla aktualizována část Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a doplněno Prohlášení o přístupnosti 
webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek 
a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí 
Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti 
webových stránek a mobilních aplikací. 

Byly vydány aktualizace dalších interních předpisů, a to dodatek č. 1 Směrnice o cestovních 
náhradách, dodatek č. 5 Souboru směrnic o účetnictví a dodatek č. 14 Směrnice o řídící 
kontrole. 

Byla uzavřena smlouva o právní pomoci při vymáhání pohledávek knihovny za uživateli mezi 
KKFBZ a právní kanceláří v Ostravě. 

Byly uzavřeny dodatky Smlouvy o výpůjčce č. 27 (účinnost od 17. 1. 2020), č. 28 (7. 4. 2020), 
č. 29 (15. 7. 2020), č. 30 (7. 10. 2020) a č. 31 (12. 11. 2020), smluvní strany 14|15 Baťův 
institut a KKFBZ.  

Pro oblast BOZP a PO byl vydán příkaz ředitele 1/2020 Nejvyšší přípustné množství hořlavých 
látek. Byl aktualizován Požární řád Obvodní knihovny Jižní Svahy a dále dvě přílohy směrnice 
OS-01 Školení (P-OS-01-2 Vstupní školení BOZP a PO a  P-OS-01-3 Místní provozní podmínky 
na pracovišti ÚK KKFBZ).  

 

Přehled o provedených kontrolách a jejich výsledky 

V roce 2020 působily v organizaci i další kontrolní mechanismy, realizované vlastními 
zaměstnanci, smluvními odbornými firmami i nadřízenými orgány: 
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Externí 
− Kontrola BOZP a PO, osobou odborně způsobilou k prevenci rizik provedena zástupcem 

společnosti Modo Agency s.r.o. na detašovaných pracovištích KKFBZ dne 26. 2. 2020 
s drobnými nedostatky, které byly odstraněny. 

− Pravidelná roční prověrka BOZP KKFBZ ve smyslu § 108 zákona č. 262/2006 Sb. provedena 
osobou odborně způsobilou v prevenci rizik zástupcem společnosti Modo Agency s.r.o. dne 
23. 9. 2020 s drobnými nedostatky, které byly odstraněny. 

− Metodická dohlídka ZK v rozsahu daném zákonem 257/2001 Sb., o knihovnách 
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, tj. prověření činnosti organizace v následujících oblastech: 
knihovní zákon, směrnice a legislativa, koncepce rozvoje knihoven, internetové stránky 
a sociální sítě, fyzická kontrola knihovního fondu. Termín 12. 10. 2020, metodickou dohlídku 
provedly zaměstnankyně Zlínského kraje zařazené do krajského úřadu, Odboru kultury 
a památkové péče, formou rozpravy a prohlídky depozitářů. U metodické dohlídky nebyly 
zjištěny nedostatky a nebyla vydána žádná doporučení. 

− Kontrola BOZP a PO, osobou odborně způsobilou k prevenci rizik provedena zástupcem 
společnosti Modo Agency s.r.o. v prostorách ústřední knihovny KKFBZ dne 21. 10. 2020. 
Kontrola proběhla s drobnými nedostatky, které byly odstraněny. 

Interní 
− Kontroly BOZP a PO. 
− Revize elektrických zařízení, zabezpečovacího systému, výtahu, kontrola hasicích přístrojů 

a hydrantů v obvodních knihovnách a pobočkách, v ústřední knihovně zajišťuje správce 
objektu 14|15 Baťův institut.  

− Revize knihovního fondu. 
− Kontrola návaznosti vybíraných poplatků a jejich odvodů s výstupy z PC. 
− Kontrola pokladní hotovosti. 
− Kontrola docházky podle elektronické evidence docházky včetně detašovaných pracovišť. 
− Kontrola plnění plánu činnosti. 
− Kontrola čerpání rozpočtu. 
− Kontrola výkonu a vykazování regionálních funkcí v pověřených knihovnách.  
− Kontrola výkonu a příjmu regionálních funkcí v knihovnách Zlínského kraje. 
− Inventarizace ve spolupráci se 14|15 Baťovým institutem. 

Organizace věnuje kontrolní činnosti stálou pozornost. Interní kontroly jsou prováděny podle 
ročního plánu kontrol KKFBZ. Zjištěné nedostatky jsou okamžitě odstraňovány, závažnější 
nebyly zjištěny. Útvar interního auditu nebyl v organizaci zřízen. 

 

 

9. OPRAVY A ÚDRŽBA 

Byly prováděny především běžné opravy neinvestičního charakteru spojené s provozem 
obvodních knihoven a poboček (financované z rozpočtu SMZ). Jednalo se o opravu EZS na 
Obvodní knihovně Díly a opravy pro Obvodní knihovnu Jižní Svahy – kryt topení, oprava zábradlí, 
madel a výpůjčního pultu. 

SMZ ze svých prostředků zajistilo realizaci rekonstrukce objektu Obvodní knihovny Jižní Svahy 
a na konci roku připravilo také objekt Obvodní knihovny Malenovice k celkové rekonstrukci 
s ukončením v následujícím roce. 

Správu budovy 15 včetně vybavení a technických zařízení zajišťuje 14|15 Baťův institut na 
základě své zřizovací listiny a Smlouvy o spolupráci a zajištění činností a služeb.  
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10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Výpočetní a komunikační technika 

S ohledem na potřeby zaměstnanců i čtenářů knihovny jsou upgradovány použité technologie 
v knihovně pro pracovní i informační účely. Nový hardware je pořizován zejména v případech, 
kdy staré zařízení již dosluhuje či výkon stávajícího hardwaru již není dostačující požadavkům 
uživatelů. Nový hardware se výkonově v porovnání s předchozími lety příliš nemění, aktuální 
technologie umožňují dosahování vyšších rychlostí při nižším množství spotřebovávané 
elektrické energie. Nadbytečný či zastaralý IT majetek byl vrácen 14|15 Baťovu institutu. 

V ústřední knihovně došlo k dílčí obměně služebních počítačů na pultech v čítárně, 3. i 4. podlaží, 
částečně včetně čteček čárového kódu. V souvislosti s epidemiologickou situací a nárůstem počtu 
zaměstnanců pracujících na home office, bylo posíleno technické vybavení vhodné pro vzdálenou 
práci (notebook, webkamery, tablet pro úsek vzdělávání). Byla provedena výměna nefunkční 
tiskárny u automatické třídičky. 

V oddělení pro děti ústřední knihovny byly dva katalogové terminály nahrazeny mikropočítači 
s dotykovou obrazovkou a instalovány do pozice vhodnější pro přímou obsluhu dětmi. 

Došlo k revizi počtu veřejných počítačových terminálů v čítárně a ve 3. i 4. podlaží z důvodu 
jejich poruchovosti a zvětšení odstupů pracovních míst kvůli lepší hygienické bezpečnosti 
a vyššímu soukromí. 

Díky dotaci získané z dotačního programu VISK 3 MK ČR byla zavedena technologie RFID 
v obvodních knihovnách Jižní Svahy, Díly a Malenovice. Bylo pořízeno pět RFID pracovních 
stanic, čtyři RFID detekční brány, 100 000 ks RFID etiket pro označení knihovního fondu 
a v ústřední knihovně byl instalován rozšiřovací modul automatické třídičky pro rozdělení 
vrácených knih na uvedená pracoviště. Díky zavedení RFID technologie v obvodních knihovnách 
mohou uživatelé vracet v ústřední knihovně knihy půjčené kdekoliv. 

V rámci rekonstrukce Obvodní knihovny Jižní Svahy byla investorem SMZ zakoupena 
a instalována racková skříň s napojením slaboproudých rozvodů.  Město Zlín rovněž pořídilo dva 
wifi přístupové body. V obvodní knihovně byl instalován mikropočítač s dotykovou obrazovkou 
pro vyhledávání v katalogu. 

S využitím staršího hardware byly automatizovány pobočky Mokrá a Kostelec a spuštěn 
automatizovaný výpůjční protokol pomocí technologie čárových kódů. Starší technika byla 
využita i pro upgrade veřejných internetových stanic v pobočkách Kostelec Kudlov, Lhotka, 
Louky, Mokrá, Prštné, Příluky, Štípa a Obvodní knihovně Malenovice. 

Byly pořízeny mobilních telefony s technologií NFC, které budou v roce 2021 použity jako 
mobilní platební terminály pro umožnění platby kartou na obvodních knihovnách.  

Software 

Informační zdroje knihovny jsou monitorovány a průběžně updatovány nebo nově nakupovány 
dle vznikajících potřeb. Na nově instalovaných pracovních stanicích a noteboocích je instalován 
OS Windows 10. V plánu je přechod provozu serveru knihovního systému pod OS Linux. 

Byla zrušena Mediatéka a poslech uložených zvukových nosičů je v knihovně umožněn výhradně 
prostřednictvím digitální knihovny Kramerius. 

V digitální knihovně Kramerius byly pro veřejnost zpřístupněny dokumenty vydané před rokem 
1949, které již nejsou autorsky chráněné. Návštěvnost digitální knihovny Kramerius se velmi 
výrazně zvýšila, meziroční nárůst počtu uživatelů o 57 % a návštěv o 83 % lze přičíst také 
zvýšenému zájmu o online služby knihovny generovanému vlivem protiepidemických vládních 
opatření vedoucích k opakovanému uzavření provozů knihovny. Po opětovném otevření 
knihovny zůstává zájem o digitální knihovnu nadále zvýšený. 
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Vládní opatření omezující provoz a služby knihovny se projevila také v návštěvnosti webových 
stránek velkými výkyvy dle aktuální epidemické situace. Celková návštěvnost katalogu poklesla, 
což souvisí s nemožností výpůjček tištěných knih po část roku, razantně však vzrostlo využití 
eVýpůjček (e-knihy dodavatele Palmknihy.cz) a dalších online informačních zdrojů.  

Byl zprovozněn vzdálený přístup do předplacených elektronických informačních zdrojů pro 
registrované čtenáře. Technické řešení bylo akcelerováno vlivem protiepidemických vládních 
opatření vedoucích k opakovanému uzavření provozů knihovny. Vzdáleným přístupem byly 
zpřístupněny databáze PressReader, Anopress, Naxos Music Library a Ebsco (Academic Search 
Complete). Nárůst využití databází díky vzdálenému přístupu byl velmi zřetelný, uvedené 
informační zdroje zůstávají registrovaným čtenářům vzdáleně přístupné nadále i po otevření 
knihovny. 

Automatizovaný knihovní systém 

Ve spolupráci s dodavateli knihovního systému byly upravovány stávající a doplňovány nové 
funkce programu a WWW katalogu. Byly prováděny úpravy pracovních listů, tiskových sestav  
a uživatelských statistik programu podle potřeb knihovny.  

Byly prováděny úpravy a opravy dat podle standardu MARC 21 a katalogizačních pravidel RDA. 
Vybrané záznamy databáze knihovního fondu byly obohaceny o odkazy na záznamy dokumentů 
v digitální knihovně Kramerius, což umožňuje prohlížení plných textů a poslech audiozáznamů. 
Záznamy knih byly zpětně obohaceny o údaje deklarující příslušnost jednotlivých dílů ke knižním 
sériím. 

Díky dotaci získané z dotačního programu VISK 8B MK ČR byly financovány softwarové úpravy 
automatizovaného knihovního systému, které přinesly rozvoj systému v oblastech: podpora 
posílání historie výpůjček čtenáře pomocí protokolu NCIP, podpora přihlašování ke čtenářskému 
účtu na portál Knihovny.cz prostřednictvím IdP členské instituce eduID.cz a zvýraznění údajů 
o volně navazujících cyklech z MARC 21 pole 787 v katalogu.  

V obvodních knihovnách Jižní Svahy, Malenovice, Díly a pobočce Podlesí byl knihovní fond 
označen RFID etiketami a byl zde spuštěn výpůjční protokol na bázi technologie RFID. 

V nově automatizovaných pobočkách Mokrá a Kostelec byl spuštěn výpůjční protokol přes 
webové rozhraní eVerbis. 

Byl testován převod databáze výměnného fondu a sloučení s hlavní databází KKFBZ. 

 

 

Mikropočítače s dotykovou obrazovkou pro přímou obsluhu dětmi  
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11.  HOSPODAŘENÍ KKFBZ V ROCE 2020 

REKAPITULACE (v Kč) 

Příspěvky a dotace Neinvestiční prostředky Investiční prostředky 

Krajský úřad – příspěvek na činnost 23,395.131,88 – 

z toho: regionální služby 3,823.000,00 – 

Účelová dotace ze státního rozpočtu 510.000,00 717.000,00 

ČRIT MK ČR 165.332,99 – 

Ostatní dotace (statutární město Zlín) 7,725.000,00 – 

CELKEM POSKYTNUTO 35,618.464,87 717.000,00 
 

REKAPITULACE (v Kč) 

Vlastní zdroje Neinvestiční prostředky Investiční prostředky 

Vlastní příjmy KKFBZ 1,673.037,50 – 

Rezervní fond 49.493,86  

Rezervní fond – finanční dary 1.000,00 – 

Věcné dary (knihovní fond) 278.003,90 – 

CELKEM VLASTNÍ ZDROJE 2,001.535,26 – 
 

 

Hospodářský výsledek (v Kč) Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Náklady 37,616.276,16  0,00 

Výnosy 37,620.000,13  0,00 

Hospodářský výsledek 3.723,97 0,00 
 

Celkem hospodářský výsledek 3.723,97 Kč 

 

 

 

Na rok 2020 byl Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci, stanoven 
příspěvek na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 25,120.000 Kč, z toho na zajištění 
výkonu regionálních služeb 3,630.000 Kč. 

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK) ze dne 16. 12. 2019 usnesením 
č. j. 0725/Z24/19 byl schválen příspěvek na provoz ve výši 25,120.000 Kč. 

Z toho závazný objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 19,480.000 Kč a závazný 
objem OON ve výši 380.000 Kč. Odvod investičního fondu nařízen nebyl. 
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1. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2020: usnesením č. j. 0128/R04/20 ze dne 
17. 2. 2020 schválila Rada Zlínského kraje (RZK) navýšení příspěvku na provoz ve výši 
1,764.000 Kč.   

Příspěvek na provoz 2020 pro KKFBZ 27,030.000 Kč, 

z toho na zajištění výkonu regionálních služeb 3,823.000 Kč. 

Stejným usnesením RZK schválila navýšení závazného objemu prostředků na platy o 1,764.000 Kč. 

Objem prostředků na platy činil po úpravě  21,244.000 Kč. 

 

2. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2020: usnesením č. j. 0323/R11/20 ze dne 
20. 4. 2020 RZK vzala na vědomí poskytnutí účelových neinvestičních dotací z MK ČR v celkové 
výši 78.000 Kč. Jedná se o tyto neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu: 

− VISK 2 – Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi 
(ÚZ 34053) 33.000 Kč 

− VISK 9 – Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL (ÚZ 34053) 45.000 Kč 

Zároveň byl navýšen a účelově vyčleněn závazný objem OON o 67.000 Kč z výše uvedených 
dotací MK ČR VISK 2 a VISK 9 a o 30.000 Kč na základě navýšení OON v rámci dotace SMZ, tzn. 
celkem na 477.000 Kč. 

 

3. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2020: usnesením č. j. 0366/R12/20 ze dne 11. 5. 2020 
RZK vzala na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MK ČR ve výši 275.000 Kč: 

− VISK 8/B – Rozšíření funkcí systému Verbis pro podporu zapojování knihoven do portálu 
Knihovny.cz (ÚZ 34053) 275.000 Kč 

 

4. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2020: usnesením č. j. 0511/R16/20 ze dne 22. 6. 2020 
RZK vzala na vědomí poskytnutí účelových neinvestičních dotací z MK ČR v celkové výši 
206.000 Kč. Jedná se o tyto neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu: 

− VISK 3 – RFID technologie pro obvodní knihovny (ÚZ 34053) 194.000 Kč 
− Knihovna 21. století – Nákup zvukových knih (ÚZ 34070) 12.000 Kč 

Dále KKKFBZ obdržela investiční dotaci od MK ČR v rámci VISK 3 ve výši 718.000 Kč na nákup 
RFID technologie – detekční brány. 

Současně stejným usnesením RZK schválila navýšení příspěvku na provoz o 200.000 Kč na 
celkovou výši příspěvku na provoz pro rok 2020 27,230.000 Kč. 

 

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem na provoz a skutečností 

Rozdíl mezi rozpočtovanou (schválenou) a skutečně poskytnutou výší provozního příspěvku 
KKFBZ činí 11.868,12 Kč. Jedná se o časové rozlišení neprodaných časopisů ZVUK, vydaných 
v roce 2020 – snížení ve výši 18.218,14 Kč, jejichž náklad byl financován z rozpočtu příspěvku 
zřizovatele. Dále jsou zde připočítány časově rozlišené časopisy ZVUK z roku 2017 až 2019 ve 
výši 6.350,02 Kč, které byly prodány v roce 2020. Pohyb časového rozlišení prodeje a zůstatku 
časopisu ZVUK je zaúčtován na účtu 384 Časové rozlišení zásob.  

 

Z příspěvku zřizovatele byla rozpočtovaná částka po úpravách 3,823.000 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, 



39 

 

budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další 
nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních 
služeb. I přesto, že se nepodařilo navýšit příspěvek o požadovanou částku 67.000 Kč na 
navýšení služeb profesionálních knihoven a nákup knihovního fondu, tak po úpravách rozpočtu 
snížením nákladů na cestovné, vydání statistické ročenky, spotřeby pohonných hmot 
a především úpravami smluv pro knihovnické služby profesionálními knihovnami se podařilo toto 
vyřešit. 

KKFBZ získala na rok 2020 neinvestiční dotaci od SMZ v celkové výši 6,321,000 Kč na provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb. Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ č. 2800 20 0030 ze dne 11. 2. 2020 byla dotace vyplácena 
ve 3 splátkách, a to v únoru, květnu a září á 2,107.000 Kč. Na základě navýšení platových 
tarifů byla dotace navýšena dodatkem č. 1 ze dne 15. 4. 2020 o částku 504.000 Kč (v měsíci 
dubnu taktéž vyplaceno v plné výši), takže celková dotace na rok 2020 činila 6,825.000 Kč.  

Od SMZ obdržela KKFBZ také neinvestiční dotaci na realizaci akce Zlín čte a studuje 2020 – nákup 
knihovního fondu pro zajištění městské funkce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně ve 
výši 900.000 Kč. Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
SMZ č. 2800 20 0065 ze dne 20. 4. 2020 byla dotace vyplacena v měsíci dubnu v celkové výši 
a vyúčtována byla v měsíci prosinci 2020 také v plné výši. 

Dne 22. 06. 2020 byl usnesením č. 0511/R16/20 schválen investiční záměr 
č. 1666/090/070/05/20 RZK s názvem Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – RFID 
technologie pro obvodní knihovny. Cílem realizace tohoto projektu byla implementace 
technologie RFID pro ochranu a identifikaci dokumentů v obvodních knihovnách Jižní Svahy, Díly 
a Malenovice. Jedná se o nákup investiční (4 ks detekčních bran RFID a 1 ks rozšiřovací modul 
třídičky) a neinvestiční (5 ks pracovních stanic RFID a 100 tis. ks RFID etiket). Akce byla 
částečně financována z dotace MK ČR Rozhodnutí čj. 21607/2020 OULK z programu VISK 3 
částkou 912.000 Kč a po schválené změně došlo ke snížení dotace o 50.000 Kč. Prostředky 
byly vráceny na účet zřizovatele v listopadu a prosinci roku 2020. 

K investičnímu záměru byl vydán dodatek č. 1666/090/070/05/20 – 01/10/20 schválený 
RZK dne 19. 10. 2020, č. usnesení 0798/R26/20 s úpravou cen a technických parametrů na 
základě změny Rozhodnutí MK ČR pro tento projekt. KKFBZ obdržela v červenci 2020 finanční 
prostředky pro účelovou neinvestiční dotaci ve výši 194.000 Kč (z toho 49.000 Kč vráceno na 
účet zřizovatele v měsíci listopadu 2020) a investiční dotaci ve výši 718.000 Kč (z toho 1.000 Kč 
vráceno na účet zřizovatele v měsíci prosinci 2020) z MK ČR. Realizace projektu byla ukončena 
v roce 2020. 

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 2020 zajistil zřizovatel – Zlínský kraj financování KKFBZ ve výši 72,4%, neinvestiční 
dotace ze SR činila 1,4 %, SMZ přispělo částkou ve výši 20,5 % a z vlastních příjmů, zapojením 
fondů a darů a ostatních příjmů bylo pokryto 5,7 %. 

Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 3.723,97 Kč.  
Hospodaření knihovny byla věnována velká pozornost. KKFBZ věnovala velké úsilí optimalizaci 
využití veškerých prostředků, které měla v roce 2020 k dispozici. Pohledávky organizace byly 
všechny hrazeny v termínu. Nedobytné pohledávky organizace nemá. Závazky z 979 faktur byly 
uhrazeny v termínu splatnosti. Daňová povinnost za rok 2020 nevznikla. Organizace sleduje 
a zohledňuje daňové úspory použitím rezervního fondu na rozvoj činnosti organizace.  
 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, sídlí v prostorách 
14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Počet pracovníků KKFBZ byl schváleným provozním modelem 
a závaznými indikátory projektu Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa 
stanoven na 60,75. Mírné navýšení na 60,88 v roce 2020 vzniklo náhradou za souběh 
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pracovníků při ukončení pracovního poměru, zástupem pracovníků za dlouhodobé nemoci 
a proplacením řádné dovolené pracovnici na mateřské dovolené.  

Na základě rozhodnutí zřizovatele Zlínského kraje a Smlouvy o vedení a zpracování účetnictví ze 
dne 1. 1. 2015 vede účetnictví KKFBZ od 1. 1. 2015 14|15 Baťův institut, včetně mzdového 
účetnictví a personalistiky, pokladny a bankovních účtů. Rozpočet zpracovává KKFBZ.  

Provozní náklady spojené s provozováním 15. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, kde sídlí 
KKFBZ, jsou hrazeny 14|15 Baťovým institutem na základě Smlouvy o spolupráci a zajištění 
činností a služeb. Jedná se především o zajištění servisní činnosti pro kulturní organizace sídlící 
ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, a to o zajištění a vytvoření podmínek pro základní činnost KKFBZ, 
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, propagaci, zajištění jednotného marketingu, servisní 
práce, údržbu a opravy, prodej publikací, správu vozového parku, provoz informačního centra, 
zajištění nákupu materiálu, stravenek a další služby spojené s provozem budovy. 

Zaměstnanci, u kterých to bylo možné, využili částečně home office, a ostatní byli rozděleni do 
směn v provozu tak, aby při případné nákaze v jedné směně mohla být využita druhá směna. 
I přesto všechno se podařilo zajistit bez problému provoz knihovny s dopady, jako je menší 
počet návštěvníků, nižší výnosy z knihovnických služeb a vstupného z akcí pro veřejnost 
a seminářů a vyšší náklady na dočasnou pracovní neschopnost (karanténa apod.). 

Doplňková činnost v oblasti knihařských služeb v KKFBZ byla od 1. 7. 2014 pozastavena 
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. 

Reklamní činnost v roce 2020 nebyla žádná.  

Hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2020 bylo 0 Kč na straně nákladů i výnosů. 

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů  

Viz Tabulka č. 1 

Investice 

Odpisový plán s plánem fondu investic na rok 2020 byl schválen RZK usnesením 
č. 0179/R06/20 dne 9. 3. 2020.  

Pro rok 2020 byl sestaven odpisový plán stávajícího majetku z odpisovaného majetku 
pořízeného z dotace MK ČR v roce 2015 zvětšovací lupa, v roce 2016 technické zhodnocení 
knihovního softwaru na Implementaci online plateb a prohloubení funkcionality MojeID 
v systému Verbis/Portaro a Implementaci rozhraní pro kartové platební terminály do 
Verbis/Portaro a v roce 2019 dataprojektor. Dále ze zakoupeného majetku v rámci akce 
investičního záměru č. 1201/3/090/070/05/16 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – 
Vybudování komplexního depozitního centra – investiční části, a to nákup 22 ks posuvných 
regálů na knihy, skeneru a čističe knih v roce 2018. Odpisy jsou pouze z hlavní činnosti. 

První změna plánu fondu investic byla schválena RZK usnesením č. 0511/R16/20 ze dne 
22. 6. 2020 na základě Rozhodnutí MK ČR čj. 21607/2020 OULK o poskytnutí investiční 
dotace z programu VISK 3 a schválením investičního záměru č. 1666/090/070/05/20 RZK 
dne 22. 06. 2020 usnesením č. 0511/R16/20 s názvem Krajská knihovna Františka Bartoše ve 
Zlíně – RFID technologie pro obvodní knihovny. Cílem realizace tohoto projektu byla 
implementace technologie RFID pro ochranu a identifikaci dokumentů v obvodních knihovnách 
Jižní Svahy, Díly a Malenovice, jednalo se o investiční část – nákup 4 ks detekčních bran RFID. 
Výše poskytnuté dotace MK ČR činila na investiční část 718.000,00 Kč. Výběrovým řízením byla 
vybrána výše uvedená technologie s cenou nižší než původní nabídka včetně administrace 
veřejné zakázky. 

Na základě změny Rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace ze dne 15. 10. 2020 došlo ke druhé 
změně plánu fondu investic a zároveň byl dne 19. 10. 2020 schválen dodatek č. 1 
k investičnímu záměru č. 1666/090/070/05/20 – 01/10/20 RZK, č. usnesení 0798/R26/20. 
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Změna obsahuje úpravu cen původního záměru a investiční nákup rozšiřovacího modulu třídičky. 
Investiční část investičního záměru i projektu se skládá z nákupu 4 ks detekčních bran 
v hodnotě 496.100,00 Kč, administrace veřejné zakázky 15.150,00 Kč a nákupu rozšiřovacího 
modulu třídičky ve výši 241.395,00 Kč, z toho 717.000,00 Kč pokrývá dotace MK ČR 
a 35.645,00 Kč je hrazeno jako spoluúčast z fondu investic KKFBZ dle investičního záměru. 
Zároveň bylo vráceno 1.000,00 Kč z investiční dotace MK ČR a bylo použito 717.000,00 Kč. 

 
Novým odepisovaným majetkem v roce 2020 se tedy staly 4 ks RFID detekčních bran 
s nákupem v měsíci listopadu a počátkem odpisu prosinec 2020. Naposledy schválený 
rozšiřovací modul třídičky byl zakoupen v prosinci 2020 s počátkem odpisu leden 2021. Tento 
majetek byl svěřen k hospodaření KKFBZ. Vzhledem k tomu, že výše uvedený nový i stávající 
majetek byly zakoupeny s podporou EU a SR, je použito časové rozlišení investičního transferu 
celkem ve výši 165.332,99 Kč a část odpisu ve výši 36.745,01 Kč je kryta z příspěvku 
zřizovatele.  

Během roku 2020 byl fond tvořen z odpisů (účet 551) ze stávajícího a nově pořízeného 
majetku hlavní činnosti a z přidělené dotace MK ČR. 

Celkový stav fondu investic k 31. 12. 2020 činí 139.899,66 Kč. 

Zdroje: Zůstatek fondu investic 138.799,65 Kč 

odpisy hlavní činnost 202.078,00 Kč 

investiční dotace SR 717.000, 00 Kč 

Celkem zdroje 919.078,00 Kč 

Použití: 4 ks RFID detekční brány 511.250,00 Kč 

1 ks rozšiřovací modul třídičky 241.395,00 Kč 

Celkem použití 752.645,00 Kč 

Časové rozlišení investičního transferu 165.332,99 Kč 

Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2020 139.899,66 Kč 

Přehled počtu zaměstnanců 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců: 

fyzické osoby 62,73 

přepočtený stav 60,88 

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2020 63 

z toho: odborní pracovníci 57 

THP 3 

dělníci 3 

z toho pracovníci se ZPS 1 

 
Procento nemocnosti za rok 2020 3,54 % 

Průměrná mzda za rok 2020 29.078 Kč 

Procento fluktuace za rok 2020 6,37 % 



 

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. 2020 

  
Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 

    Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % 
Číslo Název ukazatele 2020 k 31.12. k 31.12.20 plnění 2020 k 31.12. k 31.12.20 plnění 2020 k 31.12. k 31.12.20 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 3 705 4 062 4 009 545,57 99          3 705 4 062 4 009 545,57 99  
502 Spotřeba energie 0 0 0,00           0 0 0,00   
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 0 0 0,00           0 0 0,00   
504 Prodané zboží 10 11 10 427,00 95          10 11 10 427,00 95  
508 Změna stavu zásob vlastní výroby     -11 868,12           0 0 -11 868,12   
511 Opravy a udržování 20 34 33 453,09 98          20 34 33 453,09 98  
512 Cestovné 120 25 24 227,00 97          120 25 24 227,00 97  
513 Náklady na reprezentaci 50 21 20 172,40 96          50 21 20 172,40 96  
518 Ostatní služby 2 757 2 928 2 775 975,01 95  1 1 0,00 0  2 758 2 929 2 775 975,01 95  
521 Mzdové náklady 20 030 21 961 21 960 495,00 100          20 030 21 961 21 960 495,00 100  
524 Zákonné sociální pojištění 6 587 7 183 7 183 166,00 100          6 587 7 183 7 183 166,00 100  
525 Ostatní sociální pojištění 55 59 58 509,00 99          55 59 58 509,00 99  
527 Zákonné sociální náklady 1 075 1 017 1 035 616,40 102          1 075 1 017 1 035 616,40 102  
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 125 170 169 279,81 100          125 170 169 279,81 100  
551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 199 203 202 078,00 100          199 203 202 078,00 100  

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 0 146 145 200,00 99          0 146 145 200,00 99  

555-6 Tvorba a zúčtování rezerv a opr. položek                 0 0 0,00   
562 Úroky                 0 0 0,00   
563 Kursové ztráty                 0 0 0,00   
569 Ostatní finanční náklady 0               0 0 0,00   

  
 

  
   

                

Náklady (účtová třída 5) celkem  34 733 37 820 37 616 276,16 99,46  1 1 0,00 0  34 734 37 821 37 616 276,16 99  
 



 

    Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 
    Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % 

Číslo Název ukazatele 2020 k 31.12. k 31.12.20 plnění 2020 k 31.12. k 31.12.20 plnění 2020 k 31.12. k 31.12.20 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 13 13 010,00 100          10 13 13 010,00 100  
602 Tržby z prodeje služeb 1 824 1 798 1 592 879,00 89          1 824 1 798 1 592 879,00 89  
604 Tržby za prodané zboží 20 39 38 183,00 98          20 39 38 183,00 98  
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   
663 Kursové zisky                 0 0 0,00   
648 Zúčtování fondů 50 51 50 493,86 99          50 51 50 493,86 99  
649 Ostatní výnosy z činnosti 304 286 305 840,90 107  5 5 0,00 0  309 291 305 840,90 105  
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 1 128,50 56          2 2 1 128,50 56  
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 25 120 27 230 27 218 131,88 100          25 120 27 230 27 218 131,88 100  
672 ČRIT 162 166 165 332,99 100          162 166 165 332,99 100  
672 Výnosy z nároků na prostř. ze SR   510 510 000,00 100          0 510 510 000,00 100  
672 Výnosy z nároků na prostř. Z IROP+SR   0 0,00 #DIV/0!           0 0,00 #DIV/0! 
672 Výnosy z nároků na prostř. z měst 7 241 7 725 7 725 000,00 100          7 241 7 725 7 725 000,00 100  

  
 

  
   

      
  

      

Výnosy (účtová třída 6) celkem  34 733 37 820 37 620 000,13 99  5 5 0,00 0  34 738 37 825 37 620 000,13 99  

      
  

  
  

   
  

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 3 723,97   4 4 0,00   4 4 3 723,97   
  

     
          

 
    

591 Daň z příjmů 
  

0,00 
  

  0,00     
 

0,00   
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 

  
0,00 

 
    0,00       0,00   

  
     

  
  

  
   

  

Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 3 723,97   4 4 0,00   4 4 3 723,97   
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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 Kostelec, Zlínská 133, 763 14 Zlín 12 

Knihovna Mokrá, Mokrá II, č. 622, 760 01 Zlín 

Knihovna Podlesí, Podlesí IV, č. 5302, 760 05 Zlín 5 

 

Neautomatizované knihovny – pobočky na území statutárního města Zlína: 

Kudlov, Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín 

Lhotka, Lhotka 68, 763 02 Zlín 4 

Louky, Náves 68, 763 02 Zlín 4 

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 2020  

 Pořadí podle počtu výpůjček přepočtených na jeden exemplář 

Beletrie pro dospělé 

Pořadí Název knihy / Autor Počet půjčení 

1. Přišel Bůh do kavárny v Karlíně / Luděk Staněk, Miloš Čermák 22 

2. Volba lady Harriett / Rachael Anderson 15 

3.–7. 

Domino / Václav Gruber 

13 
 

Hrdina z hor : první díl série Neobyčejní hrdinové / Suzanne 

Purpurové řeky : legendární francouzský thriller / Jean-Christophe 
Grangé 

Slečna pokladní / Nina Hořínová 

Slib / Lisa Kleypas 

Naučná literatura pro dospělé 

Pořadí Název knihy / Autor Počet půjčení 

1. Hornické vdovy / Kamila Hladká a hornické vdovy 14 

2. Jízda v levém pruhu : rozhovor s Jožinem Valentou / Marek Vácha 12 

3.–7. 

Devadesátky! : roky nespoutané svobody / Johana Fundová 

11 

Nová tajemství Prahy / David Černý 

Odložený život : skutečný příběh osvětimské knihovnice / Dita 
Krausová 

Útěk z pochodu smrti / Jack J. Hersch 

Vyhořet může každý / Radkin Honzák, Aleš Cibulka, Agáta Pilátová 

 Absolutní vítězové v počtu výpůjček titulu bez ohledu na počet exemplářů 

1. Tiché roky / Alena Mornštajnová 120 

2. Slepá mapa / Alena Mornštajnová 96 

3. Hana / Alena Mornštajnová 94 

 
 
 
 



 

 

Příloha 3 

Programy pro školy  

Ústřední knihovna – oddělení pro děti  
Pro mateřské školy se uskutečnilo 8 vzdělávacích programů:  
− Barevný rok (Jaro, Léto, Podzim, Zima) 
− Exkurze 
− Hrátky se zvířátky 
− Než půjdu do školy, zkusím si úkoly 
− Za strašidly do knihovny 
 

Pro žáky základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií a škol se speciálním zaměřením 
proběhlo 68 vzdělávacích programů: 
− Bezpečný internet 
− Co se týká jazyka 
− Čtení v bublinách 
− Dášeňka a pejsek a kočička bratří Čapků 
− Exkurze 
− Ferda mravenec a jeho kamarádi 
− Hrátky se zvířátky 
− Hříčky se slovíčky 
− Kdo zkusí rébusy 
− Knihovna zdrojem informací 
− Makej, makaku! 
− Miroslav Zikmund – Tatrovkou do světa 
− Proč se říká…? 
− Se slušností nejdál dojdeš 
− Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla 
− Škola hrou. Jan Amos Komenský 
− Tajemství červené krabičky 
− Tomáš Baťa 
− V dávných dobách – život Slovanů 
− Výprava za kudlovským drakem 
− Za strašidly do knihovny 
− Záhady pro začínající detektivy 
 
Pro dospělé handicapované uživatele byly realizovány 3 vzdělávací programy:  
− Se slušností nejdál dojdeš 
− Svatý Valentýn 
 

Ústřední knihovna – oddělení pro dospělé  
Pro žáky mateřských a základních škol a žáky škol se speciálním zaměřením se uskutečnilo 
5 vzdělávacích programů s hudební tematikou: 
− Co to slyším? 
− Do filmu a za pohádkou 
− Světem hudebních nástrojů 
 



 

 

Ústřední knihovna 
Pro střední školy bylo realizováno 12 vzdělávacích programů: 
− Cesta z podzemí až na svobodu 
− Citace a citování 
− K-kvíz (retro) 
− Literatura a film – Film a literatura 
− Nejlepší seminárka na světě 
 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  
Pro mateřské školy se uskutečnily 3 vzdělávací programy: 
− Dopoledne se lvíčkem Bertíkem 
− Zvířátka v zimě 
 
Pro žáky základních škol a škol se speciálním zaměřením se uskutečnilo 6 vzdělávacích 
programů: 
− Čas s knížkou 
− Čtenářská dílna 
− Superčtenář a bubliny 
− Ve dvou se to lépe táhne 
 

Obvodní knihovna Malenovice  
Pro mateřské školy se uskutečnilo 10 vzdělávacích programů V zimě není nuda. 
 
Pro žáky základních škol se uskutečnily 2 vzdělávací programy Kniha pro mě. 
 

Obvodní knihovna Díly  
Pro mateřské školy se uskutečnil 1 vzdělávací program Dobrý večer, dobrou noc.  
 
Pro žáky základních škol se uskutečnily 4 vzdělávací programy Poprvé v knihovně. 
 

Pobočka Prštné 
Pro mateřskou školu se uskutečnila 1 beseda Co se dělá v knihovně. 
 
  



 

 

Příloha 4  

Kulturní a vzdělávací pořady pro veřejnost 

8. ledna 95 let šachu ve Zlíně. Přednáška věnovaná královské hře šachu a historii tohoto 
sportu ve Zlíně u příležitosti 95. výročí založení Šachového klubu Zlín. 

9. ledna Jakub Malovaný: Samet v divadle. Beseda při příležitosti vydání nové knihy, která 
podrobně mapuje revoluční listopadové dny roku 1989 v tehdejším Gottwaldově. 

9. ledna ČTERÁD. Konzultace a poradenství k četbě. 

15. ledna Tajemství barokní Evropy. Recitál barokní hudby. Koncert Renée Bernatíkové 
(cembalo) a Lucie Lerlové (zobcové flétny) a jejich hosta Evy Polednové (zobcové 
flétny). 

22. ledna Kyrgyzstán: sám na kole horskou divočinou Ťan-Šanu. Cestovatelská přednáška 
Radomíra Čížka. 

29. ledna Klub milovníků knih. Kniha inspirována skutečnou událostí. 

29. ledna J. S. Bach: završitel hudebního barokního stylu. Hudební beseda s Mgr. Markem 
Obdržálkem. 

5. února Pohádky a pověsti z Držkové. Představení knihy Augustina Jančíka, kterou napsal 
v roce 1940 za svého působení řídícího učitele v Držkové. 

12. února Vášeň Route 66. Beseda se Zdeňkem Juráskem, prezidentem České asociace 
Route 66 o české stopě na této legendární cestě. 

13. února ČTERÁD. Konzultace a poradenství k četbě. 

26. února Sucho. Přednáška bioklimatologa Zdeňka Žaluda o příčinách a dopadech sucha na 
českou krajinu a možnosti, jak s nimi bojovat. 

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

9. března Příběhy stromů Republiky Zlínského kraje 1918–2018. Přednáška Lenky 
Křesadlové, autorky výstavy a stejnojmenné publikace Příběhy stromů.  

11. března Klub milovníků knih. Knihy Lenky Chalupové. 

9. června Běhej s knihovnou a Petrem Vabrouškem. Setkání s předním světovým 
triatlonistou a legendárním ironmanem, představení druhého aktualizovaného 
a doplněného vydání jeho knihy pro triatlety a běžce Jak na triatlon, společný běh 
Zlínem (cyklus Aktivně s knihovnou). 

10. června Praha z ptačí perspektivy. Vernisáž výstavy nevidomého fotografa Václava Fanty 
v rámci 26. ročníku festivalu Dny nevidomých na Moravě, ve spolupráci se SONS. 

17. června Klub milovníků knih. Fantasy literatura. 

2. července Libušín jako malovaný. Náročnou obnovu chaty Libušín na Pustevnách po požáru 
v roce 2014 představila Alena Pospíšilová (Krajský úřad Zlínského kraje) a Luděk 
Dvořák (Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm). 

15. července Příběhy hradů Zlínského kraje. Představení stejnojmenné výstavy a pozvánka na 
prázdninové putování v podání specialistů na stavebněhistorické průzkumy 
Národního památkového ústavu, ÚOP v Kroměříži, Jana Štětiny a Radima Vrly. 

17. července Jóga s knihovnou a Miroslavou Boucovou. Povídání o józe a ukázková lekce 
tradiční himalájské jógy (cyklus Aktivně s knihovnou). 



 

 

9. září Klub milovníků knih. Sci-fi a dystopie. 

9. září Ochrana památek na Valašsku v uplynulých 200 letech. Přednáška Mgr. Jana 
Matyáše, Ph.D. z Národního památkového ústavu, ÚOP v Kroměříži. 

16. září Miloš Štědroň: Leoš Janáček – divoký panáček. Průřez operní tvorbou tohoto 
geniálního tvůrce včetně provedení na různých divadelních scénách představil 
skladatel a muzikolog prof. Miloš Štědroň. 

17. září Dobroběžník ve Zlíně – Afrika. Beseda s Markem Jelínkem alias Dobroběžníkem, 
dokumentaristou a fotografem, který procestoval v pořadí třetí kontinent, Afriku. 

23. září Věřili v křídla. Beseda s autorem knihy Věřili v křídla Janem Dúbravčíkem 
o historii předválečného zlínského letectví, a to nejen toho sportovního. 

30. září Zastavit čas. Komponovaný pořad světově uznávaného fotografa prof. Jindřicha 
Štreita o jeho díle. 

  



 

 

Výstavky 

Ústřední knihovna 

leden Zvířátka v ZOO – výstava prací krajské výtvarné soutěže školních družin 

leden–únor 

Božena Němcová – dokumenty z fondu knihovny ke 100. výročí narození 
autorky 
Vznik Zlínského kraje – dokumenty z fondu knihovny k 20. výroční vzniku 
Zlínského kraje 
Krajinou barev a tvarů – výstava výtvarných prací žáků ZŠ Komenského I, Zlín 

únor Voda – sucho – výstava Ústavu výzkumu globální změny AV ČR věnovaná 
ubývání vody v přírodě v důsledku klimatických změn 

únor–březen Čtvero ročních období – výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Zlín–Jižní 
Svahy 

březen Příběhy stromů Republiky Zlínského kraje – Národní památkový ústav 
Kroměříž ve spolupráci s Klubem UNESCO Kroměříž 

březen–duben 
Vypálení Ploštiny – dokumenty z fondu knihovny k 75. výročí vypálení osady 
nacisty 

Jiří Wolker – dokumenty z fondu knihovny k 120. výročí narození básníka 

květen 

Čtvero ročních období – výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Zlín–Jižní 
Svahy 
Příběhy stromů Republiky Zlínského kraje – Národní památkový ústav 
Kroměříž ve spolupráci s Klubem UNESCO Kroměříž 

květen–červen 

Adolf Born – dokumenty z fondu knihovny k výročí výtvarníkových nedožitých 
90 let 

Tomáš Garrigue Masaryk – dokumenty z fondu knihovny ke 170. výročí 
narození prvního prezidenta Československé republiky a 100. výročí jeho 
jmenování čestným občanem Zlína 

červen Miš–maš v obrazech 3. ZŠ – výstava výtvarných prací žáků 2. stupně 

červen–srpen Praha z ptačí perspektivy – výstava prací handicapovaného fotografa Václava 
Fanty v rámci 26. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 

červenec–srpen 

Jan Antonín Baťa – dokumenty z fondu knihovny k 55. výročí úmrtí zlínského 
podnikatele 
Letní olympijské hry – dokumenty z fondu knihovny k 32. letním olympijským 
hrám v Tokiu (odloženy na rok 2021) 
Příběhy hradů Zlínského kraje – Národní památkový ústav, ÚOP v Kroměříži, 
Spolek přátel hradu Lukova, Zlínský kraj 

září 
25 let ZUŠ Harmonie – průřez tvorbou žáků výtvarného oboru ZUŠ Harmonie 
Zlín za 25 let jejího působení 
30 let památkové péče po pádu železné opony – Národní památkový ústav 

září–říjen 

Devětsil – dokumenty z fondu knihovny ke 100. výročí založení českého 
levicového uměleckého svazu 
Petr Nikl – dokumenty z fondu knihovny k 60. narozeninám českého malíře, 
hudebníka, fotografa a divadelníka 



 

 

říjen–prosinec 
22 let Ekocentra Čtyřlístek – výstava Ekocentra Čtyřlístek, základní 
organizace Českého svazu ochránců přírody ve Zlíně 
100 let pěveckého sboru Dvořák  

listopad–prosinec 

Jiří Hanzelka – dokumenty z fondu knihovny ke 100. výročí narození 
zlínského cestovatele 
Jan Amos Komenský – dokumenty z fondu knihovny ke 350. výročí úmrtí 
„Učitele národů“ 

prosinec Kočky kam se podíváš – online soutěžní výstava dětských výtvarných prací 

 

Obvodní knihovna Jižní Svahy 

únor–březen Svět komiksu – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy 

 

Obvodní knihovna Díly 

leden Zimní radovánky – MŠ Zlín, tř. T. Bati 

leden-červenec Čtyřlístek – školní družina ZŠ Komenského II, Zlín 

 

Obvodní knihovna Malenovice  

leden Zimní radovánky – MŠ Zlín, tř. T. Bati 

leden-červenec Čtyřlístek – školní družina ZŠ Komenského II, Zlín 

 

Pobočka Kostelec 

leden–březen Výstavka dokumentů z fondu knihovny k výročí narození Boženy Němcové 

únor–březen Výstavka knih k výročí úmrtí Mary Higgins Clarkové 

 

Pobočka Příluky 

červenec–srpen Poznáváme luční květiny – výstavka knih a květin 

  



 

 

Příloha 5 

Publikační činnost a vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích 

Texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty 
1. FILÍPKOVÁ, Eva. Fenomén H+Z. In: MIKULECKÁ, Zdeňka, ed. XXII. Kolokvium českých, 

moravských a slovenských bibliografů: 6.–8. 10. 2019 : Historický ústav AV ČR. Hradec Králové: 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2020, 201-206. ISBN 978-80-7052-153-3. 
Dostupné z: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Sbornik-2019-
final.aspx.  

2. KAŇKA, Jan. Cesta zlínské knihovny – z parku do fabriky. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 
2020, 72(10), 367-371. ISSN 0011-2321. 

3. KAŇKA, Jan a Ondřej HOLUBEC. Covid mění čtenáře. Mladá fronta Dnes - Zlínský Dnes, 
2020, 31(263), 12. ISSN 1210-1168. 

4. KRUMPOLCOVÁ, Anděla. Knihožrouti – dětský čtenářský klub ze Zlína. Bulletin SKIP 
[online]. 2020, roč. 29, č. 3/4 [cit. 2021-01-29]. ISSN 1213-5828.  
Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/787 

5. TOMANCOVÁ, Jana. Nejlepší knihovny a knihovníci roku 2020. Zvuk: časopis pro kulturu 
a společenské dění: Zlín - Vsetín - Uherské Hradiště - Kroměříž, 2020 (Podzim/zima), 
10-11. ISSN 1214-0139. 

6. ZENDULKOVÁ, Zuzana. Čtenářské kluby a workshopy v knihovnách. Duha: informace 
o knihách a knihovnách z Moravy, 2020, 34(4), 30. ISSN 0862-1985. 

 

Vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích 
1. ČÁSTKOVÁ, Pavla, Bc.: Zlínská literární tržnice, seminář Čtenářské kluby a workshopy, 

15. 9. 2020, Zlín 

2. HOFERKOVÁ Jana, Bc.: Aktivity pro nejmenší v KKFBZ, konference BOOKSTART – 
S knížkou do života, 4. 3. 2020, Zlín 

3. JANOŠOVÁ, Petra a MARUŠÁKOVÁ, Dagmar, Mgr.: Knihovna vstřícná k seniorům, 
konference Aktivní senioři ve Zlínském kraji, 15. 9. 2020, Zlín 

4. KAŇKA, Jan, Ing.: garance a moderování programového bloku Knihovny ve virtuálním 
prostředí, konference Knihovny současnosti, 2.–4. 11. 2020, online 

5. KRUMPOLCOVÁ, Anděla, Bc.: Knihožrouti, seminář Čtenářské kluby a workshopy, 
15. 9. 2020, Zlín 

6. PAVLICOVÁ, Libuše, Mgr.: Díla nedostupná na trhu, XIX. Seminář knihoven paměťových 
institucí Zlínského kraje, 17. 12. 2020, Zlín 

7. SOBOTÍKOVÁ, Kateřina, DiS.: Klub maminek na Jižních Svazích, seminář Čtenářské kluby 
a workshopy, 15. 9. 2020, Zlín 

8. SUKUPOVÁ, Petra, Mgr.: Klub milovníků knih, seminář Čtenářské kluby a workshopy, 
15. 9. 2020, Zlín 

9. TOMANCOVÁ Jana, Ing: Opravdu máme ve Zlínském kraji dobré knihovny? Novela 
standardů v praxi knihoven, Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje, 
17. 6. 2020, Zlín 

  



 

 

Příloha 6  
 
Akce pro veřejnost (obrazová příloha) 
 

 
 
Jakub Malovaný: Samet v divadle (9. ledna) 

 
 
Tajemství barokní Evropy (15. ledna) 



 

 

 
 
Radomír Čížek: Kyrgyzstán na kole (22. ledna) 

 
 
Pohádky a pověsti z Držkové (5. února) 



 

 

  
 
Zdeněk Jurásek: Vášeň Route 66 (12. února) 

 
 
Rande naslepo s… knihou (10.–15. února) 
 



 

 

  
 
Doc. Zdeněk Žalud: Sucho – nejvážnější hrozba 21. století (26. února) 

 

 
Výstava Voda – sucho (únor) 



 

 

 
 
Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.: Příběhy stromů (9. března) 

 
 
Běhej s knihovnou a Petrem Vabrouškem (9. června) 



 

 

 
 
Václav Fanta: Praha z ptačí perspektivy v rámci festivalu Dny nevidomých na Moravě (červen) 

 
 
Radim Vrla, Jan Štětina: Příběhy hradů (15. července) 



 

 

 
 
Výstava lučních květin, pobočka Příluky (červenec–srpen) 

 
 
Jóga s knihovnou a Miroslavou Boucovou (17. července) 

 



 

 

 
 
Mgr. Jan Matyáš, Ph.D.: Ochrana památek na Valašsku v uplynulých 200 letech (9. září) 

 
 
Prof. Miloš Štědroň: Leoš Janáček – divoký panáček (16. září) 



 

 

 
 
Marek Jelínek: Dobroběžník ve Zlíně – Afrika (17. září) 

 
 
Ing. Jan Dúbravčík: Věřili v křída (23. září) 
 



 

 

 
 
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Harmonie (září) 

 
 
30 let památkové péče po pádu železné opony (září) 



 

 

 
 
Prof. Jindřich Štreit: Zastavit čas (30. září) 

 
 
22 let Ekocentra Čtyřlístek (říjen) 

 
 
  



 

 

Příloha 7 

Odborné akce (obrazová příloha) 

 
 
Redakční rada ZVUKu (17. ledna) 

 
 
Školení CODEXIS (30. ledna) 



 

 

 

  
 
Bookstart (4. března) 

 
 
Krajský seminář pro knihovníky Zlínského kraje (17. června) 

 
 



 

 

 
 

 
 
Kolokvium pro pedagogy (26. srpna) 

 
 
Čtenářské kluby a workshopy pro knihovníky: Marta Šmejkalová (15. září) 

 



 

 

 
 

 
 
Oceňování knihoven a knihovníků Zlínského kraje (15. září) 

 

 
Absolventi kurzu Knihovnické minimum (září) 

 
 



 

 

 
Příloha 8 

Ediční činnost (obrazová příloha) 

  

Obálka časopisu ZVUK Zlínského kraje, 
jaro/léto 2020 

Obálka ročenky Knihovny Zlínského kraje 2019 

 

Jubilejní dvojobálka časopisu ZVUK Zlínského kraje, podzim/zima 2020 

  

Škola a knihovna | Nabídka vzdělávacích 
programů pro školy 

Čtení na dosah | Knihovnické a informační 
služby - aktualizace 



 

 

 

Příloha 9 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 

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 

 
  



 

 

Seznam zkratek 

14|15 Baťův institut – 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace 
DNNT – Díla nedostupná na trhu 
KKFBZ – Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace 
MK ČR – Ministerstvo kultury ČR 
MZK – Moravská zemská knihovna v Brně 
NK ČR – Národní knihovna ČR 
OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
RF – regionální funkce 
RFID – identifikace na rádiové frekvenci 
RZK – Rada Zlínského kraje  
SDRUK – Sdružení knihoven ČR 
SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
SMZ – statutární město Zlín 
SOkA Zlín – Státní okresní archiv Zlín 
SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky  
UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Útvar RSK – Útvar regionálních služeb knihovnám 
VISK – Veřejné informační služby knihoven (dotační titul Ministerstva kultury ČR) 
ZK – Zlínský kraj 
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