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ÚVOD 

Po prvním covidovém roce panovalo všeobecné očekávání, že v roce 2021 bude lépe, 
společnost se postupně zotaví a život se vrátí do známých kolejí. Ve většině sektorů 
tomu tak nebylo a knihovny, bohužel, nebyly výjimkou. Přestože nejtvrdší omezení 
činnosti platila jen krátce v prvním čtvrtletí, uživatelské chování našich čtenářů a 
návštěvníků se natolik změnilo, že klíčové ukazatele činnosti (počet registrovaných 
uživatelů, návštěvníků a výpůjček) dále meziročně poklesly. To vše se promítlo do 
propadu tržeb (-275 tis. Kč oproti plánovanému rozpočtu) a tím i do nižšího přírůstku 
knihovního fondu. Rozpočet zatížily i nemalé náklady na nákup ochranných 
prostředků. V této náročné situaci knihovnu navíc zasáhly v květnu a červenci dva 
kybernetické útoky namířené na ICT infrastrukturu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. S 
jejich následky se potýkáme dodnes. 

 

Uplynulý rok však přinesl i kladné momenty a složitá situace pro nás byla impulsem k 
mnoha inovacím. 12. dubna se po téměř roční rekonstrukci otevřela čtenářům Obvodní 
knihovna Jižní Svahy, jejíž oddělení pro dospělé čtenáře a společné prostory dostaly 
zcela novou tvář. Největší pobočka knihovny tak po čtyřiceti letech svého provozu 
zažila stavební a interiérovou obnovu, kterou uživatelé i knihovníci velmi uvítali. I druhá 
největší pobočka - Obvodní knihovna Malenovice - prošla v rámci rekonstrukce celého 
objektu na Mlýnské ulici kompletní obnovou a v nové přístavbě získala prostor pro 
sklad knihovního fondu a sociální zázemí. Od února do září knihovna fungovala v 
náhradních prostorách, do původního sídla se vrátila při slavnostním otevření 4. října. 
Za oba projekty patří velký dík statutárnímu městu Zlín, které provoz městské části 
knihovny financuje. Krajská knihovna vybavila oba modernizované provozy 
prezentační technikou, na jejíž nákup získala dotaci MK ČR doplněnou o vlastní 
spoluúčast. V rámci digitalizace služeb byly pak všechny tři obvodní knihovny 
vybaveny elektronickými terminály pro bezhotovostní platby. 

 

I ostatních deset menších poboček prošlo v roce 2021 významnou proměnou a 
rozšířením služeb. Díky úspěšné žádosti o dotaci MK ČR jsme získali 600 tis. Kč na 
projekt Automatizace poboček KKFBZ včetně zavedení RFID technologie pro podporu 
služby cirkulace fondu (naše spoluúčast činila 300 tis. Kč). V jeho rámci byly pro 
všechny pobočky pořízeny počítače, monitory, tiskárny, čipové čtečky, scannery, 
mobilní telefony, RFID pracovní stanice, čipy do knih a přístupové body pro bezdrátový 
přístup uživatelů na internet (wifi). Tyto technologie umožnily plné zapojení knihovního 
fondu poboček do automatizovaného knihovního systému. Pro uživatele poboček se 
otevřela celá šíře služeb knihovny vázaných na online registraci - rezervace, 
objednávky, přístup k elektronickým zdrojům a eVýpůjčkám, online platby ad. Fond 
poboček se díky viditelnosti aktuální dostupnosti naopak přiblížil všem ostatním 
uživatelům a dochází tak k jeho efektivnějšímu využití. Aplikace RFID technologie 
umožňuje vracení všech dokumentů ve všech provozech knihovny bez ohledu na to, 
kde byly půjčeny. V budoucnu bude také možné vyzvednout si libovolný objednaný 
dokument ve zvoleném umístění. Díky vybavení mobilními telefony jsou pobočky lépe 
komunikačně dostupné a nově akceptují i bezhotovostní platby. Z knihovny se díky 
tomuto projektu stal plně propojený celek, který rozšířil služby pro všechny její 
uživatele. A abychom jim byli ještě blíže, přidali jsme v projektu ke stávajícím 
pobočkám ještě jednu novou - mobilní. Její ICT vybavení nám umožní vystoupit z 
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budov do veřejného prostoru a při vhodných příležitostech nabídnout knihovní služby 
např. návštěvníkům festivalu na náměstí či v parku. Budou se moci zaregistrovat, půjčit 
si knihu z připravené nabídky apod. 

 

V ústřední knihovně jsme rovněž nezaháleli a díky vylepšení služeb jsme pro ni získali 
certifikát podle standardu Handicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením. Péči 
o handicapované uživatele se věnujeme dlouhodobě, např. stále populárnější službou 
Kniha do domu, nově zavedenými slepeckými zásilkami či nákupem zvukových knih z 
úspěšných dotačních projektů. V červnu jsme spustili další novou službu - Knihobox. 
Vychází vstříc požadavkům na bezkontaktní služby a umožňuje vyzvedávání 
objednaných dokumentů z ústřední knihovny ve venkovních schránkách bez ohledu 
na provozní dobu knihovny. K vyššímu komfortu přispělo také umožnění vyzvednutí 
objednávek a rezervací libovolnou osobou na základě číselného kódu. Jako knihovní 
průkaz nově akceptujeme i krajskou dopravní kartu Zetka. Zejména v úvodu roku při 
omezení pohybu mezi okresy si větší oblibu získala i služba Zásilka, s jejíž pomocí 
doručujeme vypůjčené dokumenty ke čtenářům. I nadále se zaměřujeme na vylepšení 
dnes tolik potřebných online služeb, získali jsme např. novou databázi eBook Open 
Access Collection obsahující ca 2700 elektronických knih, přístup do Infobanky ČTK a 
zvýšili jsme limit pro eVýpůjčky. Mezi stávajícími online službami zaznamenala 
nejvyšší nárůst užívání mediální databanka Anopress a digitální knihovna Kramerius. 
Vzrůstající oblibě se těší i online prodej vyřazených knih, který svým výtěžkem 31 tis. 
Kč pomohl zmírnit již zmíněný deficit tržeb. 

 

Ve službách knihovny myslíme zejména na nejdůležitější cílovou skupinu, kterou jsou 
děti a mládež. Po zralé úvaze a s podporou zřizovatele jsme zcela zrušili poplatky za 
rezervace a objednávky pro čtenáře do 15 let. Dlouhodobě se dětem věnujeme akcemi 
Do knihovny od malička, Vesele do školy / vesele do knihovny, rozšířili jsme nabídku 
služby Knížka do lavice. I po obnovení fyzických návštěv škol u nás nabízíme nadále 
též online vzdělávací programy. Do virtuálního prostředí se v uplynulém roce přesunul 
také šestý ročník naší bienálně pořádané (a tentokrát mezinárodní) konference 
Elektronické služby knihoven. Rovněž jubilejní dvacátý ročník semináře knihoven 
paměťových institucí Zlínského kraje jsme uspořádali v online prostoru. Obě zmíněné 
akce se setkaly s velkým zájmem odborné veřejnosti. 

 

Rok 2021 byl po mnoha stránkách velmi náročný. Složitou situaci, v níž se nacházíme, 
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 podmínkách značného zdravotního ohrožení prokázal svou odolnost 
a vůli sloužit občanům kraje a města. Bez jejich nasazení by knihovna těžkým obdobím 
procházela jen stěží. 
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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, viz 

Příloha 1. 

 

Přehled základních ukazatelů 2019 2020 2021 

Registrovaní čtenáři 14 253 12 277 10 587 

Návštěvníci  281 928 183 281 154 622 

Výpůjčky 1 023 902 687 946 546 627 

 

Návštěvníci 2019 2020 2021 

Knihovnické a informační služby 225 571 155 563 138 980 

Kulturní a vzdělávací akce pro školy 
a veřejnost 

18 599 4 853 8 410 

Výstavy*) 20 444 15 566 5 617 

Uživatelé internetu 17 314 7 299 1 615 

Celkem 281 928 183 281 154 622 

 

*) vzhledem k umístění výstav (vstupní prostory knihoven, neevidovaný vstup 

návštěvníků) může být návštěvnost zjištěna pouze orientačně  

Omezení provozu KKFBZ v roce 2021 

 Po roční rekonstrukci oddělení pro dospělé  byl 16. 2. obnoven provoz 

v knihovně Jižní Svahy. 

 Knihovna v Malenovicích byla v době od ledna do září z důvodu rekonstrukce 

uzavřena, provoz probíhal v náhradních prostorách. Provoz po rekonstrukci byl 

obnoven 4. 10. 

 V období od 12. 4. do 31. 5. byla zkrácena běžná provozní doba ústřední 

knihovny o dvě hodiny denně, kdy jsme operativně reagovali na nepříznivou 

koronavirovou situaci a reorganizovali směnný provoz. Služby zajišťovaly dva 

od sebe oddělené týmy, což eliminovalo riziko uzavření knihovny z důvodu 

hromadné karantény pracovníků. V době od 1. 6. do 31. 8. byl provoz zkrácen 

už jen o jednu hodinu denně a sobotní provoz probíhal pouze ve 2. podlaží 

(čítárna, internet, kopírování, tisk, vracení knih, vyzvedávání rezervací 

a objednávek, informační služby). O prázdninách byl zkrácen provoz 

v knihovnách Jižní Svahy, Díly a Malenovice ze čtyř na tři dny v týdnu, provoz 

na pobočkách byl beze změny.  

 Z důvodu koronavirových opatření vlády ČR byl v průběhu roku provoz knihovny 

omezen, nebo byla knihovna zcela uzavřena: 
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 1. – 15. 2. – knihovna uzavřena, 

 16. 2. – 9. 4. – vracení knih a půjčování předem objednaných a rezervovaných 

dokumentů formou výdejního místa,  

 od 12. 4. – půjčování ve volných výběrech (nedostupné prezenční a pobytové 

služby), 

 od 1. 6. – zpřístupnění prezenčních a pobytových služeb. 

 Z důvodu hackerského útoku na IT infrastrukturu 14|15 Baťova institutu byly od 

2. 7. uzavřeny všechny automatizované knihovny. Ústřední knihovna obnovila 

provoz 15. 7., knihovna Jižní Svahy 22. 7., knihovna Malenovice 27. 7., 

knihovny Díly, Podlesí, Kostelec a Mokrá 29. 7. 

 Knihovna byla uzavřena v sanitárních dnech 24. 3., 23. 6., 22. 9. a 15. 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,  

 přístup do elektronických databází, do digitální knihovny Kramerius 

a mediatéky. 
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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, Podlesí, Kostelec a Mokrá, 

zbývajících sedm poboček bude automatizováno začátkem roku 2022. 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. 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 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 2021 ji využilo 9 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 a WhatsApp. 

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. Knižní novinky pro děti jsou 

navíc prezentovány na Zlínské knihovničce (webové stránky oddělení pro děti) a na 

Zlinteen (Facebook oddělení pro děti). 

Seznam půjčených nebo vrácených dokumentů na automatech v ústřední knihovně 

lze nově poslat také e-mailem. 

Možnost platby kartou se rozšířila i na obvodní knihovny Jižní Svahy, Malenovice 

a Díly. 

Úpravy Knihovního řádu KKFBZ: 

 změny v souvislosti s vymáháním nevrácených výpůjček, 

 aktualizace řešení náhrad škod za ztrátu nebo poškození vypůjčených 

dokumentů, 

 zrušení poplatků za rezervace a objednávky pro čtenáře do 15 let, 
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 aktualizace podmínek využívání licencovaných elektronických informačních 

zdrojů, 

 sladění způsobu dokládání osobních údajů potřebných k registraci uživatelů 

s evropským právem, 

 akceptace čipové dopravní karty Zetka jako knihovního průkazu,  

 zavedení možnosti vyzvednutí předem objednaných nebo rezervovaných 

dokumentů jinou osobou, než registrovaným uživatelem, a to na základě 

číselného kódu, který obdrží uživatel v oznamovacím e-mailu, SMS nebo 

dopise. 

Knihovna získala certifikát podle standardu Handicap Friendly pro osoby se zrakovým 

znevýhodněním pro ústřední knihovnu. Knihovna byla posuzována odbornou komisí 

podle Standardu Handicap Friendly vypracovaného odborníky z jednotlivých oborů 

a knihovníky ze sekce Bezbariérové knihovny spadající pod Svaz knihovníků 

a informačních pracovníků České republiky. Komise vyhodnotila zlínskou knihovnu 

jako instituci, která v maximální míře usnadňuje v ústřední knihovně přístupnost 

skupině uživatelů se zrakovým postižením. 

Fond zvukové knihovny mohou zrakově znevýhodnění uživatelé nově půjčovat i vracet 

prostřednictvím Slepecké zásilky České pošty, která je osvobozena od cen za základní 

služby. Bylo odesláno 28 zásilek s 316 půjčenými dokumenty. 

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 147 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 2022 

z dotačního programu MK ČR Knihovna 21. století.  

Uspěli jsme v programu MK ČR Knihovna 21. století, a získali jsme dotaci na nákup 

tematických souborů pro práci s uživateli se specifickými potřebami. Projekt je nazván 

Učení nás baví – hravá škola a realizuje ho oddělení pro děti v ústřední knihovně. 

Soubory obsahují  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 a podpora sociálního učení 

založeného na principu přirozené nápodoby. Soubory jsou 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 11 285 titulů, je 

opatřen čipy technologie RFID, aby si uživatelé mohli zvukové dokumenty vybírat 

přímo ve volném výběru. Nejžádanějším žánrem jsou audioknihy.  

Pokračovali jsme v realizaci služby Knížka do lavice, která spočívá v půjčování 

souborů knih pro jednotlivé třídy základních škol, určených pro práci v hodinách 

českého jazyka. Souborem se rozumí 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 
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vzdělávání. Jeho realizátorem je statutární město Zlín, partnerem je Regionální 

rozvojová agentura Východní Moravy. Počet setů knih se do konce roku rozrostl na 

11, pro 1. i 2. stupeň ZŠ, půjčování školám zajišťuje knihovna.  

Knihovna nabízí již jako stálou službu Zásilka, tzn. zasílání výpůjček prostřednictvím 

knihovnou zvoleného přepravce. 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. Bylo realizováno 132 zásilek a půjčeno 

360 dokumentů. 

Stále větší obliby 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 19 uživatelů, kterým bylo rozvezeno při 

55 návštěvách celkem 864 knih. 

Byla zavedená nová služba Knihobox. Uživatelé si mohou vyzvednout objednané 

dokumenty z fondu ústřední knihovny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v Knihoboxu, který 

je umístěn ze severní strany 15. budovy (od železničního nádraží). Bylo realizováno 

48 požadavků a půjčeno 69 dokumentů. 

Aktualizovali jsme nabídku vzdělávacích programů pro školy pro školní rok 2021/2022 

a vydali brožuru Škola a knihovna. Tuto nabídku pro školy knihovna prezentovala na 

Kolokviu pro pedagogy (26. 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.  Naše zkušenosti s online vzdělávacími lekcemi pro 

školy jsme prezentovali na celostátních knihovnických akcích: 8. 4. na semináři 

Besedy online a 19. 5. na konferenci Elektronické služby knihoven. Knihovnu jako 

místo celoživotního vzdělávání a konkrétní služby krajské knihovny pro děti, rodiče 

a školy jsme prezentovali 4. 10. na online Konferenci Vzdělávání pro 21. století, kterou 

pořádal MAP II. ORP Zlín. 

Den Zlínského kraje (25. 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 

jsme vykazovali i akce konané v online prostředí. 

Prodej vyřazených knih probíhal až do září online. Zájemci si vybírali vyřazené knihy 

prostřednictvím seznamů zveřejněných na webu a koupili si 2 044 knih. 

Pro informační a rešeršní služby jsou používány vlastní databáze (databáze 

regionálních autorit a regionální článková bibliografie), které jsou přístupné 

prostřednictvím online katalogu.  

Knihovna nabízí přístup do devíti online databází, z nichž pět je dostupných pro 

registrované uživatele dálkovým přístupem odkudkoliv z internetu. 
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Využívání jednotlivých online databází: 

Databáze 
Přístupy Stažené záznamy 

2020 2021 2020 2021 

Anopress 473 2 473 218 1 648 

ASPI 262 16 210 15 

Codexis – 
údaje nejsou 

dostupné – 
údaje nejsou 

dostupné 

ČSN online 5 14 nelze stahovat nelze stahovat 

Digitální knihovna 
Kramerius 7 326 13 767 109 851 127 433 

EBSCOhost 793 939 661 886 

NDK – DNNT – 
údaje nejsou 

dostupné – nelze stahovat 

Naxos Music 
Library 647 277 3 319 1 998 

Press Reader 14 179 8 857 46 674 32 245 

Celkem 23 685 26 343 160 933 164 225 

 

 

 

Udělení certifikátu Handicap Friendly 
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Knihovnické a informační služby – srovnání let 2020 a 2021 

 2020 2021 

Registrovaní čtenáři 12 277 10 587 

z toho: čtenáři do 15 let 2 065 1 828 

Návštěvníci celkem  183 281 154 622 

Výpůjčky celkem 687 946 546 627 

z toho: naučné literatury pro dospělé 162 412 109 418 

beletrie pro dospělé 385 222 325 462 

naučné literatury pro děti 6 768 6 202 

beletrie pro děti 39 931 40 305 

periodik 57 338 39 148 

zvukových a jiných dokumentů 33 807 22 989 

zvukových knih pro nevidomé 2 468 3 103 

Výpůjčky elektronických knih 6 195 5 617 

MVS: vyřízené požadavky našich čtenářů  153 170 

vyřízené požadavky z jiných knihoven 1 193 1 283 

MMVS: vyřízené požadavky našich čtenářů 0 0 

Rezervace literatury (odeslané rezervace) 18 062 17 067 

Objednávky z volného výběru (odeslané objednávky) 18 936 22 697 

Užívání internetu čtenáři celkem (uživatelé) 7 299 1 615 

z toho: ústřední knihovna 6 746 1 480 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  97 35 

Obvodní knihovna Malenovice  74 21 

Obvodní knihovna Díly 88 3 

pobočky 294 76 

Přístupy na www.kfbz.cz (Google Analytics) 270 033 267 073 

Virtuální návštěva (návštěvníci on-line služeb) 722 741 545 540 

Odeslané upomínky celkem  2 956 8 551 

z toho:  2. + 3. upomínka  2 667 8 147 

upomínací dopis + pokus o smír 289 377 

Kopírování a tisk (stránky) 8 684 5 287 

z toho:  kopírování a tisk černobílý 7 256 4 384 

kopírování a tisk barevný 1 428 903 

Dotazy bibliografické, faktografické, referenční celkem 10 008 2 104 

z toho: ústní 8 175 
od roku 2021 
nesledujeme 

s tištěným výstupem 0 0 

s elektronickým výstupem  1 833 2 104 

z toho: Ptejte se knihovny 18 9 

Rešerše 7 8 

Počet studijních míst 324 316 

Počet počítačů pro veřejnost 100 99 

z toho s přístupem na internet 79 78 

   

http://www.kfbz.cz/
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2. KNIHOVNÍ FOND 

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021 (knihovní jednotky) 

 krajská 
knihovna 

vč. výměnného 
fondu 

Knihovní fond celkem 508 657 556 952 

z toho: knihy 435 386 482 584 

z toho: beletrie pro dospělé 183 753 209 428 

naučná literatura pro dospělé 173 314 179 890 

beletrie pro děti 57 770 69 794 

naučná literatura pro děti 20 549 23 472 

svázaná periodika 23 553 23 553 

ostatní dokumenty 49 718 50 815 

z toho: hudebniny 5 248 5 248 

kartografické dokumenty 6 819 6 819 

grafiky 817 920 

normy 9 160 9 160 

gramofonové desky 4 015 4 015 

CD 11 285 12 269 

magnetofonové kazety 1 191 1 191 

zvukové knihy pro nevidomé 
(MK) 

5 810 5 810 

zvukové knihy pro nevidomé 
(CD) 

3 852 3 852 

videokazety 176 176 

DVD 199 199 

CD/DVD-ROM 1 093 1 103 

e-knihy 53 53 

 

 

Akvizice 

Knihovní fond (včetně výměnného fondu) byl nakoupen z příspěvku zřizovatele, 

vlastních prostředků KKFBZ a ostatních zdrojů (2 101 025,85 Kč) a z příspěvku 

statutárního města Zlína (810 000 Kč) v celkové částce 2 911 025,85 Kč (z toho 2 503 

755,44 Kč za knihy). 
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Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji KKFBZ obdržela 588 

svazků, z toho 330 knih, 240 kartografických dokumentů, 17 grafik a 1 hudebninu. 

Z projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna obdržela KKFBZ zdarma 32 svazků 

knih českých autorů. Z projektu Cizojazyčná literatura obdržela KKFBZ zdarma 

121 svazků knih. 

Roční přírůstek knižního fondu činil 14 252 svazků, z toho 12 114 svazků pro krajskou 

knihovnu (v tom 1 450 svazků pro pobočky) a 2 138 svazků pro výměnný fond. 

Přírůstek svázaných periodik činil 761 svazků. 

Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů byl 605 knihovních jednotek, z toho 

398 CD, 7 elektronických zdrojů CD-ROM a 200 zvukových knih pro nevidomé. 

Přírůstek CD/DVD-ROM byl 7 titulů. 

Do knihovny docházelo celkem 4 658 titulů periodik (z toho 4 198 titulů jako povinný 

výtisk). 

Průměrná cena knihy byla 339 Kč, po slevách 227 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) a slevy poskytované na knižních veletrzích (Svět knihy 

Praha, Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod). 

 

 

Novinky z fondu Obvodní knihovny Jižní Svahy 
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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 Ministerstva kultury 

ČR č. 88/2002 Sb. 

Celkem bylo vyřazeno 13 597 knihovních jednotek zničených, opotřebených, 

zastaralých či ztracených duplicitních dokumentů. 

Prodej vyřazených knih se uskutečnil v Ústřední knihovně 20. září. Kvůli nepříznivé 

epidemiologické situaci probíhal od začátku roku také průběžný online prodej (knihy 

byly nabídnuty na webu knihovny, při uvolnění opatření byly předány uživatelům).  

 

Přírůstek a úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2021 (knihovní jednotky) 

 krajská knihovna 
vč. výměnného 

fondu 

Přírůstek knihovního fondu celkem 12 114 2 138 

z toho: knihy 10 405 2 129 

svázaná periodika 761 0 

ostatní dokumenty 948 9 

Úbytek celkem  7 561 6 036 

Počet titulů docházejících periodik 4 658 0 

z toho: povinný výtisk  4 198 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, obvodních knihoven a poboček 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, 

obvodních knihoven a poboček 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 

jsou také označovány vybrané žánry beletrie a CD. Všechny fondy jsou také 

označovány čárovými kódy. 
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Průběžně probíhalo čištění a přebalování knižního fondu. 

Ochrana knihovního fondu: 

Balení 19 150 svazků 

Opravy, převazby, sešívání apod. 3 268 svazků 

Knižní vazba vybraných periodik 80 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 2021 bylo vyřízeno 8 051 objednávek dokumentů ze skladů ústřední knihovny. 

Průběžně bylo do skladu převedeno množství knih z poboček a volných výběrů 

ústřední knihovny (celkem 12 827 svazků). V průběhu roku bylo vytvořeno 761 svazků 

periodik. 

Průběžně probíhá kontrola knih vydaných do roku 1939 a jejich přesun do skladu 

vzácného fondu.  

Ve skladu C byl dočasně uložen fond Obvodní knihovny Malenovice, která v roce 2021 

procházela rekonstrukcí.  

Sklady ústřední knihovny jsou centrálním distribučním uzlem služby cirkulace fondu, 

díky které mohou čtenáři dokumenty půjčené v kterékoliv obvodní knihovně nebo 

pobočce vracet v ústřední budově nebo obvodních knihovnách. Těsně před spuštěním 

je možnost vracet dokumenty bez ohledu na původní místo výpůjčky i na všech 

pobočkách knihovny. Službu cirkulace fondu a pravidelný rozvoz knih do těchto 

pracovišť zajišťuje oddělení správy a ochrany knihovního fondu.  

V průběhu roku se pracovníci skladu věnovali také vyhledávání a přípravě vyřazených 

knih prodaných v online prodeji. 

V souvislosti s pandemií Covidu-19 přibyla odd. správy a ochrany knihovního fondu 

také rozsáhlá agenda s evidencí a skladováním zdravotnického materiálu nutného pro 

splnění požadavků vládních protipandemických opatření (roušky, respirátory, 

rukavice, dezinfekční prostředky, antigenní testy) a jejich následné přidělování do 

jednotlivých oddělení knihovny, jejích poboček a obvodních knihoven.   
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3. SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE – REGIONÁLNÍ FUNKCE  

 

Krajská knihovna v roce 2021 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 2021 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 2021 v rozpočtu Zlínského kraje schválena částka 13 076 tis. Kč.  

Finanční částka byla rozdělena následovně: 

Příjemce Částka v Kč 

KKFBZ  3 920 000 

KK Kroměříž 3 029 000 

KBBB Uherské Hradiště 3 142 000 

MVK Vsetín 2 985 000 

Zlínský kraj celkem 13 076 000 

 

Ve finanční částce KKFBZ je započítána i částka pro zajištění krajské úrovně výkonu 

regionálních funkcí pro knihovníky Zlínského kraje. 

Útvar RSK zpracoval v lednu 2021 vyúčtování finančních nákladů na regionální funkce 

za rok 2020 a v 1. čtvrtletí vypracoval Zprávu o hodnocení výkonu regionálních funkcí 

ve Zlínském kraji v roce 2020, 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 2021. 

KKFBZ byla pověřena sběrem statistických dat o činnosti knihoven ve Zlínském kraji. 

Útvar RSK zpracoval statistické výkazy veřejných knihoven kraje za rok 2020 

a vypracoval sumáře za knihovny Zlínského kraje. Získaná statistická data byla 

zahrnuta do publikace Knihovny Zlínského kraje. Činnost a výsledky veřejných 
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knihoven v roce 2020, která byla distribuována všem veřejným knihovnám Zlínského 

kraje a jejich zřizovatelům. 

 

Útvar Regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje 

Služby poradenské a konzultační 

V roce 2021 provedly pracovnice útvaru 57 metodických návštěv a 180 konzultací. 

Z toho proběhlo 20 jednání se zástupci obcí. Knihovníkům a jejich zřizovatelům byly 

poskytovány především konzultace. 

 

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 

Uskutečnily se čtyři porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených knihoven ve 

Zlínském kraji (23. 3., 15. 6., 7. 10., 2. 12.). Porada metodiček krajské a pověřených 

knihoven byla přesunuta na leden 2022. 

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 devátý 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 

Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, členky Rady Zlínského kraje pro oblast školství a kultury. 

Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění mohli nominovat občané ČR starší 

18 let, odborná veřejnost, zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven. 

KKFBZ obdržela 16 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 

13. 10. v sídle kraje za účasti představitelů obcí, Zlínského kraje, knihoven a zástupců 

kulturní sféry. Ocenění obdržely tyto knihovny: Městská knihovna v Hulíně, Místní 

knihovna v Babicích, Místní knihovna ve Velkých Karlovicích a Místní knihovna ve 

Veselé. 

Útvar RSK vyhodnotil plnění standardů knihovnických a informačních služeb za rok 

2020, výsledky zveřejnil na webu KKFBZ v sekci Pro knihovny – Standard pro dobrou 

knihovnu a předal pověřeným knihovnám.  
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V termínech 23. 11., 6. 12. a 14. 12. byly provedeny kontroly výkonu a vykazování 

regionálních funkcí ve všech třech pověřených knihovnách a v 11 vybraných 

obsluhovaných knihovnách měst a obcí. 

Útvar připravil ve spolupráci s pověřenými knihovnami pro Odbor kultury a památkové 

péče KÚ ZK návrh rozpočtu pro výkon regionálních funkcí v roce 2022. 

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 profesionální knihovny poskytovaly odbornou pomoc 

neprofesionálním knihovnám. Rozsah těchto služeb je každoročně upřesněn 

v objednávce knihovnických služeb. Jedná se zejména o tyto služby: poradenská 

a konzultační činnost, plány a rozbory činnosti, statistika knihovnických činností, 

porady pro dobrovolné knihovníky, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, 

zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí. 

Oddělení metodiky zajišťuje výkon regionálních funkcí podle standardů regionálních 

funkcí. 

 

Poradenská a konzultační činnost  

V průběhu měsíce ledna a února byly uzavřeny 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 36 metodických návštěv a 169 konzultací (v 11 

případech byli přítomni zástupci obcí), které byly zaměřeny zejména na organizační 

záležitosti týkající se na organizační záležitosti týkající se 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 pomáhala při distribuci knih a evidenci projektu MK ČR Česká 

knihovna. 

 

Statistika knihovnických činností 

V lednu a únoru 2021 byla provedena sumarizace statistických výkazů knihoven 

okresu Zlín pro NIPOS za rok 2020. Bylo zpracováno 88 statistických výkazů o činnosti 

knihoven a tři sumáře KULT (MK) V 12-01. 
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Vzdělávání knihovníků, semináře a porady  

Z důvodu vládních opatření týkajících se pandemie se nemohl uskutečnit plánovaný 

Seminář pro starosty a knihovníky okresu Zlín s fyzickou účastí přihlášených. Protože 

v minulém roce ze stejných důvodů neproběhl ani jeden ze dvou tradičních seminářů, 

bylo rozhodnuto jej v letošním roce uspořádat on-line formou. Čtyři plánované 

pravidelné porady pro profesionální knihovníky se uskutečnily, jedna proběhla 

v Obvodní knihovně Jižní Svahy a jedna v on-line prostředí (19. 3. – online, 16. 6., 

22. 9. a 24. 11.).  

 

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) 

březen – 
červen 

Cirkulace jarních výměnných souborů pro 79 obecních knihoven 
neproběhla zejména z důvodu pandemických opatření. 

duben 

Bylo připraveno a rozvezeno 5 výměnných souborů pro profesionální 
knihovny Brumov-Bylnice, Slušovice, Štítná nad Vláří, Valašské 
Klobouky a Vizovice. Výměnný soubor obsahuje 100 knih. Soubory 
jsou zapůjčeny na dobu jednoho roku. 

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

říjen – 
prosinec 

Cirkulace podzimních výměnných souborů pro 79 obecních knihoven 
obsahujících 60 knih. 

průběžně 
Výměnné soubory na přání: 70 souborů s 5 209 svazky (bez poboček 
68 souborů s 5155 svazky) 

 

Cirkulace jarních VS neproběhla zejména na základě žádostí knihovnic z obcí okresu 

Zlín, protože knihovny byly kvůli pandemii velkou část roku uzavřeny a čtenáři tak 

neměli možnost si knihy vypůjčit. 

V roce 2021 bylo nakoupeno celkem 2 138 knihovních jednotek (z toho 1 565 

beletrie, 133 naučné literatury pro dospělé; 338 dětské beletrie, 93 naučné literatury 

pro děti, 5 audioknih a 4 společenské hry). Celková částka za nákup fondu činí 490 

428 Kč (rabat činil 248 417 Kč, což tvoří více než  33 %). Průměrná cena (s rabatem) 

za jednu knihovní jednotku činila přibližně 229 Kč.  

Výměnné soubory na přání využilo v roce 2021 celkem  53 knihoven, bylo pro ně 

připraveno celkem 70 souborů na přání, bylo do těchto souborů zařazeno 5 209 

knihovních jednotek. Z toho bylo 17 souborů společenských her a Albi knih 

a 10 souborů s audioknihami. 
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Stav výměnného fondu 
(KJ = knihovní jednotka) 
 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021 

Výměnný fond pro knihovny 
okresu Zlín – celkem KJ 

52 193 48 295 

Přírůstek výměnného fondu – 
KJ 

2 268 2 138 

Úbytek výměnného fondu – KJ 212 6 036 

Počet KJ zařazených do 
výměnných souborů 

21 253  
(20 915 bez poboček 

KKFBZ) 

11 749 
(11 695 bez poboček 

KKFBZ) 

Celkem vytvořeno výměnných 
souborů  

238 164 

 
Počet KJ 

v souboru 
Celkem 

KJ 
Počet KJ 

v souboru 
Celkem KJ 

Obce VS (jarní) 79x 135 10 665 - - 

Obce VS (podzimní) 79x 47 3 713 60 4 740 

Pobočky městských knihoven 
10x 

130 1 300 130 1 300 

Městské knihovny 5x 80 400 100 500 

 
Počet 

výměnných 
souborů 

Celkem 
KJ 

Počet 
výměnných 

souborů 
Celkem KJ 

Výměnné soubory na přání  65  5 175 70  5 209 

 

Ve spolupráci s profesionálními knihovnami se pracovnice oddělení metodiky zajímaly 

o umístění knihoven, o stavění knihovního fondu, o zavádění výpočetní techniky do 

knihoven, o vytváření příjemného komunitního prostředí v prostorách knihoven, 

podporovaly oblast vzdělávání, vytváření vyčleněných fondů regionální literatury 

v jednotlivých knihovnách a prováděly kontrolu výkonu regionálních služeb. 

Pobočky 

Oddělení metodiky věnovalo péči a odbornou pomoc 10 pobočkám. Knihovníci 

poboček spolupracovali s oddělením metodiky na řešení organizačních problémů 

poboček, při řešení knihovnických a organizačních záležitostí. 

Byla dokončena příprava automatizace dalších poboček KKFBZ. Na všech pobočkách, 

včetně těch, které už půjčují přes AKS Verbis nebo eVerbis,  byla nainstalována nová 

technika. Kvůli problémům s výpočetní technikou po hackerském útoku muselo být 

přerušeno čipování knih na pobočkách, na podzim byla tato činnost zpomalena 

z důvodu nemocnosti. Zbývající čipování proběhne v lednu 2022 tak, aby nejpozději 

od února bylo spuštěno půjčování přes eVerbis na všech pobočkách.  

Pracovnice oddělení metodiky zastupovaly podle potřeby kolegyně v obvodních 

knihovnách a pobočkách. Spolupracovaly na čipování fondu obvodních knihoven a na 
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pobočkách, kde se také zapojily do navádění čtenářů do AKS a zaučování knihovnic. 

V souvislosti s čipováním zároveň proběhlo vyřazování zastaralého a poškozeného 

fondu na pobočkách. 

Postupně je prováděna obnova zařízení v některých pobočkách využitím 

nepotřebného vybavení ze zrekonstruované OK Malenovice. 

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

Pro knihovnice z poboček KKFBZ se uskutečnila 29. 11. porada spojená s pravidelným 

školením BOZP. 

Na čtyřech pobočkách proběhlo celkem 18 akcí pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 

358 návštěvníků. Všechny akce přitom proběhly až v posledním čtvrtletí, v prvním 

pololetí byla obtížná situace kvůli pandemii a většina akcí se uskutečnila po nástupu 

paní Škrabalové. Další besedy, např. v Prštném, byly nakonec zrušeny kvůli karanténě 

dětí. 

 

  

Seminář pro knihovníky okresu Zlín   
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4. ODBORNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

Vlastní odborné aktivity a specializace KKFBZ 

Hlavními odbornými aktivitami roku 2021 byla automatizace a zavedení technologie 
RFID ve všech pobočkách krajské knihovny v rámci projektu Automatizace poboček 
KKFBZ včetně zavedení RFID technologie pro podporu služby cirkulace fondu 
podpořeného Ministerstvem kultury ČR v dotačním programu VISK 3. Součástí 
projektu bylo také pořízení vybavení pro mobilní pobočku pro poskytování knihovních 
služeb na akcích mimo budovu knihovny, obvykle na veřejném prostranství.  

Automatizace všech pracovišť KKFBZ přinesla plné propojení dosud izolovaných 
poboček v místních částech do kooperativního systému knihovních služeb krajské 
knihovny a jejich čtenářům nabídla plné spektrum služeb produkovaných knihovnou. 
Knihovna díky jednotné technologii propojila všechna svá pracoviště, obyvatelům 
místních částí zvýšila kvalitu knihovních služeb a připravila ke spuštění i služby nové, 
například vracení knihy kdekoliv, bez ohledu na místo výpůjčky. Projekt zvýšil  flexibilitu 
výpůjčního procesu a umožnil snadnou cirkulaci fondu mezi všemi pracovišti knihovny. 
Čtenáři poboček díky integraci do knihovního systému dosáhli i na všechny online 
služby krajské knihovny, které mohou využívat kdykoliv přímo z pohodlí domova.  

Všech 10 neprofesionalizovaných poboček KKFBZ (Kostelec, Kudlov, Lhotka, Louky, 
Mokrá, Podlesí, Prštné, Příluky, Štípa, Velíková) bylo vybaveno počítačovou 
technikou, vybavením pro technologii RFID a automatizovaný výpůjční proces. 
V každé pobočce mohou čtenáři využít také připojení k internetu přes wifi síť a platit 
bezhotovostně. 

 

Ochranné reformátování a zpřístupnění digitálního obsahu 

Knihovna zpřístupňuje svým uživatelům předplácené elektronické zdroje, z nichž 

většinu nabízí uživatelům i vzdáleným přístupem (Press Reader, Anopress, Naxos 

Music Library, EBSCOhost Academic Search Complete). Uživatelé KKFBZ mají díky 

smlouvě uzavřené s Národní knihovnou ČR vzdáleně přístupnou také službu Díla 

nedostupná na trhu (DNNT), která je součástí Národní digitální knihovny. 

Digitální knihovna Kramerius obsahuje 660 titulů monografií, 72 titulů periodik a 1990 

zvukových dokumentů. Dokumenty, u kterých již vypršela lhůta autorsko-právní 

ochrany, jsou uživatelům volně dostupné odkudkoliv, ostatní dokumenty jsou přístupné 

v budově knihovny. Knihovna požádala o zařazení 186 neveřejných titulů své digitální 

knihovny na Seznam děl na trhu nedostupných, aby je v roce 2022 bylo možné 

zpřístupnit čtenářům v režimu DNNT vzdáleným přístupem. 

V průběhu roku 2021 knihovna připravila projekt Ochranné reformátování regionálních 

monografií Zlínska a instalace nové verze systému Kramerius pro zpřístupnění 

digitální knihovny KKFBZ v režimu DNNT, který byl podán do dotačního programu 

Ministerstva kultury ČR VISK 7 na rok 2022. V projektu bylo pro digitalizaci vybráno 

106 regionálních monografií, převážně zlinensií vydaných v druhé polovině 20. století.  

Druhým záměrem projektu je upgradovat stávající instanci systému Kramerius na 

nejnovější dostupnou verzi 7 dovolující zpřístupnit digitální knihovnu v režimu DNNT. 

Projekt se v případě získání finanční podpory uskuteční v roce 2022. 
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Knihovna je zapojena do projektu eBadatelna Zlínského kraje (ebadatelna.zlkraj.cz) 

a průběžně v něm zpřístupňuje další dokumenty. V roce 2021 bylo zpřístupněno 143 

dokumentů, celkově je zpřístupněno 1079 dokumentů. 

 

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

bibliografická činnost 

Databáze knihovního fondu KKFBZ obsahuje k 28. 1. 2022 celkem 354 039 titulů 

(z toho 222 182 titulů knih) a 18 387 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 7 záznamů autorit. 

Do Souborného katalogu ČR bylo přijato 6 683 záznamů. Přispívání do SK ČR 

u souběžné produkce funguje na principu sklízení záznamů prostřednictvím OAI-PMH 

provideru, aktualizace odběru periodik probíhá pomocí online formuláře. 

Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo zpracováno 800 záznamů. V rámci 

projektu Kooperační systém článkové bibliografie bylo z toho odesláno 385 záznamů 

do souborné databáze NK ČR ANL (Články v českých novinách, časopisech 

a sbornících). Dalších 1 000 záznamů článků bylo zpracováno v rámci projektu VISK 9 

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL. 

Průběžně probíhají opravy a redakce v katalogu knihovního fondu, zejména redakce 

rejstříků věcných i jmenných autorit a jejich harmonizace se systémem autorit NK ČR. 

Dále probíhá doplňování obohacujících údajů do záznamů (propojování na zvukové 

dokumenty, odkazy na elektronické verze, literární ceny, dedikace a podpisy autorů), 

zpětně jsou aktualizovány katalogizační záznamy a status publikací náležejících do 

historického a vzácného fondu, průběžně jsou monograficky zpracovávána vybraná 

čísla periodik. 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 

2021 bylo do báze Obalkyknih.cz odesláno 338 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 2022: vybraná 

výročí osobností města Zlína. 
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Odborné konference, semináře 

počet seminářů samostatně pořádaných KKFBZ 4 

počet účastníků celkem 778 

příspěvky na vlastních seminářích  9 

vystoupení na akcích jiných subjektů  3 

 

15. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (24. 4., 58 účastníků, online). 

Setkání se uskutečnilo on-line formou. Účastníky pozdravila i radní pro kulturu 

a školství ZK Ing. Mgr. Zuzana Fišerová. Na programu byly tyto příspěvky k webům 

knihoven (Ing. J. Kaňka), obecním kronikám (Mgr. D. Valůšek a Mgr. P. Šrámek) 

a další odborné příspěvky. 

Konference Elektronické služby knihoven VI. (18. a 19. 5., 653 účastníků, online). 

Konference byla určena pro širokou knihovnickou veřejnost a byla soustředěna na 

tematiku digitálních knihoven, online služeb, e-čtení, knihovních systémů, virtuálních 

asistentů v knihovnách, online vzdělávání a nadstavbových služeb knihoven. Úvodním 

příspěvkem byla přednáška Příprava strategie digitalizace knihovních fondů v ČR 

a další plánované aktivity Národní knihovny ČR v oblasti digitalizace a zpřístupnění 

digitálního obsahu (Mgr. Tomáš Foltýn). V rámci konference zazněl např. příspěvek 

Jukky Montonena, ve kterém se věnoval helsinské ústřední knihovně Oodi a jejím 

využití robotů a dalších moderních technologií. 

Seminář pro knihovníky okresu Zlín (3. 11., 30 účastníků, KKFBZ). Hlavním 

příspěvkem bylo vystoupení Michala „Nikkarin" Menšíka Komiks v Čechách. 

XX. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (8. 12., 37 účastníků, 

on-line). Stěžejními body programu byly příspěvky odborníků z Národní knihovny ČR, 

Slováckého muzea v Uherském Hradišti a z Arcidiecézního muzea Kroměříž.  

V rámci 29. ročníku konference Knihovny současnosti, která se konala ve dnech 7. - 

9. 9. 2021 v Olomouci, se Ing. J. Kaňka podílel na přípravě a byl spolugarantem sekce 

Knihovna jako kulturní instituce.  

 

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). 

 

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 při MK ČR, 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 Moravské zemské knihovny – členka 
hodnotitelské komise projektu Česká knihovna, hodnotící komise soutěže Zlatý 
erb,  

 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), 

 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 – PR sekce SDRUK, 

 Ing. Václav Zahrádka – Sekce pro informační technologie SDRUK, 

 Mgr. Zuzana Zendulková – Sekce vzdělávání SKIP. 
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Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje 

Typ vzdělávání  
Počet 

akcí 
Počet 

účastníků 

kurzy počítačové gramotnosti a ICT 13 178 

odborné vzdělávání včetně seminářů 16 1202 

Celkem 29 1380 

 

Další vzdělávání knihovníků KKFBZ 

Typ vzdělávání 
Počet 

akcí 
Počet 

účastníků 

odborné vzdělávání interní včetně školení 
BOZP a PO 

7 162 

odborné vzdělávání externí 12  20 

e-learningové kurzy 5 6 

Celkem 24 188 

 

Kurzy realizované v rámci projektu VISK 2 

Č. Typ kurzu 
Počet 
hodin 

Počet 
účastníků  

1 
Spolupráce a výměna informací v prostředí 
internetu (online) 5 20 

2 
Redesign webových stránek menších knihoven 
(online) 5 21 

3 Grafická úprava letáků CANVA (online) 10 36 

4 Pedagogické minimum 30 48 

5 Stylistika a pravopis písemné komunikace 5 29 

6 Word pro pokročilé 10 17 

7 Jak na dotazníky? 5 7 

Celkem 70 178 

 

  



26 
 

Další akce pro knihovníky Zlínského kraje a celostátní akce 

Datum Název Lektor 
Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

24. 2. Webinář DNNT 
(online) 

Mgr. L. Pavlicová 1 28 

3. 3. 
Komunikace s 
duševně 
nemocnými 

Mgr. et Ing. 
S. Plháková 

6 8 

24. 3. Nekvalita v dětské 
literatuře (online) 

Mgr. O. 
Kubeczková, Ph.D. 

3 88 

8. 4. 
Zpřístupnění děl 
nedostupných na 
trhu (online) 

PhDr. V. Richter 2 87 

24. 5. Press Reader 
(online) 

Ing. M. Šustek 2 28 

9. 6. 
Současná polská 
literatura v českých 
překladech (online) 

Mgr. M. Benešová, 
Ph.D. 

3 75 

5. 10. Knihovnické 
minimum I 

Ing. J. Tomancová, 
Bc. V. Adámková, 
Bc. J. Hoferková, 
I. Štanclová 

6 16 

12. 10. Knihovnické 
minimum II 

Bc. V. Adámková, 
Mgr. H. Vašková, 
R. Rajnošková, 
Mgr. K. Janošková 

6 16 

19. 10. Knihovnické 
minimum III 

Ing. J. Tomancová, 
Mgr. L. Pavlicová, 
P. Janošová, 
Mgr. D. Marušáková 

6 14 

26. 10. Knihovnické 
minimum IV 

Mgr. K. Vránová  6 16 

1. 12. Britská detektivka 
(online) 

Mgr. M. Sýkora, 
Ph.D. 

4 48 

Celkem   45 424 
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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 je členem cílové skupiny projektu CzechELib – Národní centrum pro 
elektronické informační zdroje. Projekt je financován ze zdrojů EU v rámci OP VVV. 
KKFBZ získala pro rok 2021 finanční podporu na nákup elektronických informačních 
zdrojů ve výši 50 % nákladů. Díky tomu zpřístupňuje pro uživatele plnotextovou 
databázi EBSCOhost Academic Search Complete a hudební databázi Naxos Music 
Library. Obě databáze jsou uživatelům dostupné vzdáleným přístupem odkudkoliv 
z internetu, i přímo v budově knihovny. 

 

Dotace jiných subjektů 

Donátor / Program Název projektu Odpovědný řešitel Dotace 

Kulturní fond 
města Zlína 

Literární jaro Zlín 2021 Mgr. G. Winklerová 29 250 Kč 

Projekt Česká 
knihovna 

Česká knihovna 2021 Mgr. H. Vašková 10 337 Kč 

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

Konference Elektronické 
služby knihoven VI. 

Mgr. Z. Vrtalová 12 000 Kč 

MK ČR / Knihovna 
21. století 

Učení nás baví - hravá 
škola 

Bc. J. Hoferková 15 000 Kč 

MK ČR / Knihovna 
21. století 

Nákup zvukových knih Mgr. M. Ďurkáč,  
Mgr. Petra 
Sukupová 

15 000 Kč 

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

Mgr. Z. Vrtalová  35 000 Kč 

MK ČR / VISK 3 Automatizace poboček 
KKFBZ včetně zavedení 
RFID technologie pro 
podporu služby 
cirkulace fondu 

Mgr. L. Pavlicová 601 000 Kč  
(použito 

594 000 Kč) 
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MK ČR / VISK 3 Vybavení knihovny 
prezentační technikou 
(Jižní Svahy) 

Ing. J. Tomancová 46 000 Kč 

MK ČR / VISK 3 – 
2. kolo 

Vybavení knihovny 
Malenovice prezentační 
technikou 

Ing. J. Tomancová 37 000 Kč 

MK ČR / VISK 8 A Elektronické informační 
zdroje 2021 

Mgr. L. Pavlicová 98 263 Kč 

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

Doplňování vybraných 
záznamů článků do 
báze ANL 

Bc. J. Vávrová 49 000 Kč 

 

Dary 

Knihovna obdržela darem a zařadila do svého knihovního fondu 1 194 dokumentů, 
především knih od nakladatelů, vydavatelů, SMZ, dalších měst a obcí, fyzických osob 
a dalších subjektů.  

KKFBZ obdržela v roce 2021 finanční dar ve výši 4 290 Kč na nákup knih od čtenáře 
knihovny. Všem dárcům a podporovatelům činnosti KKFBZ patří velké poděkování.  

 

 

Tematické kufříky pořízené v rámci projektu Učení nás baví - hravá škola 
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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, organizacím nebo neformálním 
skupinám. Jsou zaměřeny na seznámení s prostředím a službami knihovny, 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 s citováním nebo přípravou 
referátů, seminárních nebo absolventských prací. 

Vzdělávání pro školy Počet pořadů 
Počet 

účastníků 

mateřská škola 33 587 

základní škola 198 3 887 

speciální škola 19 236 

střední škola 23 471 

ostatní 6 58 

Celkem 279 5 239 

 

Podrobný přehled programů pro školy je uveden v příloze 3. 

Programy pro děti s volným přístupem veřejnosti 

Z důvodu koronavirové situace nepořádala knihovna některé své tradiční i celostátní 
akce. Řádný termín Noci s Andersenem 27. 3. byl přeložen na říjen. Den pro dětskou 
knihu se koná pravidelně v sobotu před první adventní nedělí (plánovaný termín 
27. 11.), v tuto dobu Zlínský kraj nedoporučil konání hromadných akcí. Neuskutečnily 
se ani velikonoční a vánoční tvořivé dílny pro děti nebo divadelní představení v rámci 
spolupráce se Střední školou pedagogickou a sociální ve Zlíně. Po rekonstrukci byly 
otevřeny obvodní knihovny Jižní Svahy a Malenovice, takže v novém školním roce zde 
začaly opět probíhat akce pro školy i pro veřejnost. 

Večer s Andersenem (8. 10.) 

S knihou do vesmíru – povídání o vesmíru, čtení ze zajímavých knih, absolvování 
„kosmonautického výcviku“ a pozorování planet Saturnu a Jupitera opravdovým 
hvězdářským dalekohledem ze střechy zlínského mrakodrapu. Program proběhl ve 
spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí a s Hvězdárnou Zlín (ústřední knihovna, 
obvodní knihovna Jižní Svahy a pobočka Podlesí). 

Do knihovny od malička 

Akce na podporu nejranějšího čtenářství. Ve spolupráci s magistrátem města Zlína – 
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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), 

 Vesele do školy, vesele do knihovny – registrace prvňáčků zdarma (září – říjen), 

 Strašidelné čtení (Obvodní knihovna Jižní Svahy, 9. 11.), 

 Čtení čertovi (Obvodní knihovna Jižní Svahy, 6. 12.), 

 Setkání s Tomášem Němečkem a Tomášem Chludem (20. 10.) – akce se 
konala v ústřední knihovně díky společnému projektu SKIP ČR – region Velká 
Morava Poznáváme současné české autory literatury pro děti a mládež. Beseda 
s autorem a ilustrátorem série knih Velikáni do kapsy a povídání o jejich knížce 
Jan Amos Komenský očima Všezvěda Všudybuda a Magického Mámení. 

 Dětský čtenářský klub Knihožrouti – interaktivní odpoledne pro děti o knihách 
a s knihami, pro čtenáře od 8 do 15 let v ústřední knihovně.  
 

 

Strašidelné čtení | Obvodní knihovna Jižní Svahy  
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Výtvarné dílny  

 V barvách podzimu (ústřední knihovna, 4. 11.) 

 Strašidelná výtvarná dílna (obvodní knihovna Jižní Svahy, 9. 11.) 

Literární soutěž Hledání pro děti od 6 do 15 let 

Soutěž je součástí celostátního projektu Klubu dětských knihoven SKIP  
„Kde končí svět“. Pro školní rok 2020/2021 byl vyhlášen 21. ročník soutěže s mottem: 
Hrdina v mých očích. Do soutěže svou prací přispělo 113 dětí (82 dívek, 31 chlapců z 
celkem 22 škol). Témata bylo možné zpracovat jako prózu (107 příspěvků) či poezii 
(26 příspěvků). 

Práce četlo a hodnotilo pět porotců z řad pedagogů a knihovníků. Soutěžilo se v pěti 
kategoriích (1. až 3. třída, 4. a 5. třída, 6. a 7 třída, 8. a 9. třída, speciální kategorie). 
Vítězové jednotlivých kategorií byli odměněni knižními cenami a drobnými dárky, 
předány byly také ceny v kategorii poezie.  

Ani v tomto roce se vzhledem k mimořádným opatřením nemohlo konat slavnostní 
vyhlášení vítězů. Seznam oceněných byl zveřejněn na webu knihovny a Zlínské 
knihovničce, ceny byly předány výhercům individuálně. Zúčastněným školám byla 
zaslána informace o úspěchu jejich žáků a poděkování za účast. 

Prázdninové programy pro děti 

Prázdninová olympiáda (22. 7.) – program v Sadu Svobody ve spolupráci s Živým 
Zlínem. 

Vzhůru do kouzelného školního roku (1. – 30. 9.)  

Hravé úkoly s Harrym Potterem pro školáky v knihovně na Jižních Svazích. 

Týden knihoven (4. – 9. 10.) 

Vesele do školy, vesele do knihovny – registrace prvňáčků zdarma. 

Divadelní představení  

Truhlík a Truhlička, Vánoční hvězdička – Divadlo z Truhlice (obvodní knihovna 
Malenovice, 24. 11.). 

 

Truhlík a Truhlička, Vánoční hvězdička – Divadlo z Truhlice | Obvodní knihovna Malenovice  
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Můj kamarád robot (19. 10. – 24. 11.) 

Výtvarná soutěž pro děti do 10 let. Malí výtvarníci mohli nakreslit nebo vyrobit robota 
právě tak, jak si ho představují. Celkem 200 obrázků bylo vystaveno na Facebooku, 
kde také probíhalo hlasování. Knižními dárky byli odměněni tři soutěžící, jejichž 
obrázky dostaly nejvyšší počet „lajků“, jednoho výherce vybral také kocour Miloš, 
maskot oddělení pro děti. Všechny obrázky si mohli návštěvníci knihovny prohlédnout  
celý prosinec naživo ve foyer knihovny. 

 

Výstava Můj kamarád robot  

 

Kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost 

 Počet  Účastníci 

výstavy 37 5 617 

přednášky, besedy a exkurze pro veřejnost 70 2 077 

programy pro školy 279  5 239 

další akce pro děti 19 640 

kurzy pro veřejnost 21 454 

Celkem 426 14 027 

 

Výstavy 

Výstavy v prostorách ústřední knihovny a v obvodních knihovnách jsou zajišťovány ve 
spolupráci s mateřskými, základními a základními uměleckými školami, Sjednocenou 
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organizací nevidomých a slabozrakých ČR, Křesťanskou akademií mladých, 
Národním památkovým ústavem, Zlínským krajem, neziskovými organizacemi 
a dalšími subjekty (příloha 4).  

V červenci a srpnu se v rámci 27. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 
2021 konala výstava kreseb zrakově handicapovaného umělce Lukáše Černého 
s názvem S tužkou na cestách. 

Od října do prosince probíhala výstava s názvem Jak nebe i země dýchá, aneb náhoda 
tomu chtěla. Návštěvníkům knihovny se tak naskytla ojedinělá možnost zhlédnout 
juvenilní korespondenci mezi básníkem Jiřím Kuběnou a Václavem Havlem, 
připravovanou k vydání v nakladatelství Aula. Dopisy, básně a drobné kresby byly 
vystaveny ve vitrínách ve 3. a 4. patře ústřední knihovny. Expozice byla pořádána ve 
spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně u příležitosti 85. výročí 
narození českého dramatika, esejisty a politika Václava Havla. 

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 Lhotka, Velíková a Štípa. 

 

Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 

Z důvodu koronavirové situace nemohla knihovna pořádat řadu připravovaných akcí, 

hlavně v první polovině roku. První akce pro veřejnost s fyzickou účastí proběhla až 

koncem května. Konání stěžejní kulturní akce, kterou je Literární jaro Zlín, jsme 

přesunuli do letních měsíců. V září jsme historicky poprvé připojili k Noci literatury. 

Březen – měsíc čtenářů  

Knihovna se zapojila do celorepublikové akce SKIP. Hlavním tématem byla 

udržitelnost. Z důvodu celostátních koronavirových opatření byl program přenesen do 

online prostoru. Uskutečnila se online přednáška místopředsedy České společnosti 

ornitologické o ptácích jako ukazatelích změn v ekosystémech. V podcastu se 

představily dvě zlínské podnikatelky, které provozující své firmy s respektem a láskou 

k životnímu prostředí a přírodě. Klub milovníků knih se sešel také online s četbou na 

příznačné téma: knihy proti trudomyslnosti.  

I když knihovna fungovala jen v režimu výdejních míst, nabídli jsme po celý březen 

nově registrovaným čtenářům do 15 let roční registraci zdarma. Od března má také 

tato kategorie čtenářů trvale zdarma vyřizování rezervací a objednávek. Protože 

nemohli čtenáři přijít do knihovny, nabídli jsme jim akce na čerstvém vzduchu. 

Někteří čtenáři se zapojili do výzvy knihovníků Udělejme Dřevnici opět krásně modrou! 

a pomohli s úklidem okolí Dřevnice v duchu názvu románu zlínského spisovatele 

Antonína Bajaji. Pro všechny příznivce luštění jsme na březen připravili Zašifrovanou 

procházku Zlínem. První šifru jsme zveřejnili na webu a Facebooku a následně pak 

luštitelé hledali 9 krabiček s šiframi, hádankami a zakódovanými zprávami v centru 

Zlína. Do knihovny bylo doručeno 196 vyplněných hracích karet, z nichž prvních deset 

jsme odměnili upomínkovými předměty knihovny. 
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Literární jaro Zlín 2021 (14. 7. – 25. 8.) 

Festival Literární jaro Zlín se zaměřuje na autorská čtení, moderované besedy se 

spisovateli, představení právě vydaných knih, setkání s literárními osobnostmi 

a propagaci literatury. Ve Zlínském kraji je ojedinělou akcí, která se věnuje současné 

literatuře. Koná se každoročně, a to již od roku 2009. Původně studentský projekt, 

u jehož založení stál zlínský spisovatel Antonín Bajaja, organizujeme již 11. rokem 

a jeho význam přesahuje hranice regionu. Záštitu nad festivalem převzala paní Zuzana 

Fišerová, radní pro školství a kulturu Zlínského kraje a Pavel Stojar, náměstek 

primátora statutárního města Zlína.  

11. ročník uvedl Alenu Mornštajnovou, Petru Dvořákovou, Karin Lednickou, Jakuba 

Szántó a Michala Sýkoru. Moderování se ujali Libuše Pavlicová, Martin Pášma a 

Radek Štěpánek. Hudebním vystoupením pořady doprovodili Eliška Lajdová, Zdeněk 

Marušák, Gaston Procházka, Štěpán Holík a Filip Vojtů. Festival byl pořádán ve 

spolupráci se 14|15 Baťovým institutem a kulturní agenturou Živý Zlín a proběhl za 

finanční podpory Zlínského kraje a Kulturního fondu města Zlína. Partnery byli Oris 

PLUS spol. s r.o., Český rozhlas Zlín a nakladatelství HOST. 

Pořady se konaly netradičně na střešní terase 14|15 Baťova institutu a na nádvoří 

Zlínského zámku. 

 

Literární jaro Zlín 2022: Petra Dvořáková | střešní terasa budovy 14  

 

Krádež za bílého dne – Únikovka s knihovnou (od 1. 7.) 

Hra únikovka v ústřední knihovně pro 3–5 členné týmy.  
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Noc literatury (22. 9.) 

Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci se Sdružením národních 

kulturních institutů zemí EU, zahraničními zastupitelskými úřady a nakladatelstvím 

Labyrint. Cílem je čtením na atraktivních nebo běžně nedostupných místech přibližovat 

široké veřejnosti ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých 

hereckých osobností. Ve Zlíně jsme četli ve vile Jana Antonína Bati – sídle Českého 

rozhlasu Zlín, sklepení Zlínského zámku a malírně Městského divadla Zlín. Úryvky 

současné evropské literatury interpretovali skvělí herci Městského divadla Zlín a další 

osobnosti: Helena Čermáková, Pavel Leicman, Romana Julinová, Matěj Štrunc, 

Blanka Kovandová, Anna Randárová, Petr Nýdrle a ředitel zlínského divadla Petr 

Michálek. Představeny byly texty knih současných autorů z Ukrajiny, Dánska, Polska, 

Velké Británie, Rakouska, Německa a Belgie. Noc literatury ve Zlíně je realizována 

pod záštitou náměstka primátora statutárního města Zlína Pavla Brady, za podpory 

Zlínského kraje a ve spolupráci s Českým rozhlasem Zlín a Městským divadlem Zlín. 

 

Noc literatury 2022 | stanoviště Český rozhlas Zlín 

 

Týden knihoven (4. – 9. 10.) 

KKFBZ se zapojila do 24. ročníku Týdne knihoven, který každoročně vyhlašuje SKIP. 

V tomto týdnu proběhlo ocenění knihovníků a knihoven Zlínského kraje. Uskutečnil se 

Knižní bazar v obvodní knihovně na Dílech. V ústřední knihovně začal přednáškou 

Křesťanská ikonografie a hagiografie zimní cyklus Virutální Univerzity třetího věku a 

uskutečnilo se první setkání dětského čtenářského klubu Knihožrouti. Dále byla 

zahájena výstava Jak nebe i země dýchá, aneb náhoda tomu chtěla a příznivci 
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scénického čtení se mohli zúčastnit LiStOVáNí. Prvňáčci měli možnost se ještě tento 

týden přihlásit do knihovny na rok zdarma a pro děti se uskutečnil Večer s 

Andersenem.  

 

Knihovna on-line 

 Ptáci jako ukazatel změn v ekosystémech (17. 3.). Přednáška Tomáše 

Pospíšila, místopředsedy České společnosti ornitologické, 

 Klub milovníků knih (3. 2. a 10. 3.) 

 Podcasty Na vlně s … Janem Kaňkou, ředitelem Krajské knihovny Františka 

Bartoše ve Zlíně, Josefem Řezníčkem, zlínským fotografem a výtvarníkem, 

Davidem Valůškem, historikem a archivářem, ředitelem Státního okresního 

archivu Zlín, Janou Juzovou a Ivetou Růžičkovou, zlínskými podnikatelkami na 

téma udržitelnost, Radoslavem Šopíkem, zlínským rodákem a hercem 

Městského divadla Zlín, Karin Lednickou, známou spisovatelkou, 

překladatelkou a nakladatelkou, autorkou románové kroniky Šikmý kostel. 

 On-line prodej vyřazených knih – knihovna nabízela touto formou k prodeji knihy 

vyřazené ze svého fondu. Zájemci si mohli vybrat tituly dle seznamů a objednat 

si je e-mailem. Výdej se uskutečnil po znovu otevření knihovny.  

 

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

 

Z natáčení podcastu Na vlně s Janem Kaňkou 

 

Akce pořádané jinými subjekty 

Dle metodiky Národní knihovny eviduje knihovna akce a jejich návštěvníky, které se 
pořádají v knihovně, ale jejich hlavním pořadatelem není knihovna. V knihovně takto 
proběhlo v ústřední knihovně Čtenářské klání (soutěž čtenářských týmů základních 
škol v rámci projektu MAP II. v ORP Zlín, pracovní skupina čtenářská gramotnost) a na 
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Jižních Svazích vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Šili ševci, šili boty, pořádané 
mateřskými a základními školami ze Zlína.  

Školení, kurzy pro veřejnost  

Bylo uspořádáno 21 kurzů v celkovém rozsahu 29 hodin, kterých se zúčastnilo 454 
účastníků: 

 Hledáme své předky aneb Genealogie pro každého 

 Mistři evropského barokního malířství 17. století (Virtuální Univerzita třetího 
věku) 

 Křesťanská hagiografie a ikonografie (Virtuální Univerzita třetího věku) 

 Webináře k elektronickým zdrojům – EBSCOhost, DNNT – Díla nedostupná na 
trhu, Anopress, PressReader, Kramerius, Naxos Music Library  

 Rituály evropských královských rodů   
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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 34 

ohlasy na webových stránkách 29 

ohlasy v TV a rozhlasovém vysílání 10 

 

KKFBZ vydala a podílela se na vydání a distribuci: 

Knihovny Zlínského kraje: činnost a výsledky veřejných knihoven 2020. Zpracovala 

Jana Tomancová, odpovědný redaktor Jan Kaňka. Zlín: KKFBZ, 2021. ISBN 978-80-

86886-62-6. Neprodejné. Náklad 470 výt. 

ZVUK Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění. Zlín: KKFBZ, Muzeum 

jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Slovácké muzeum Uherské 

Hradiště, Muzeum Kroměřížska. ISSN 1214-0139. Čísla: jaro/léto a podzim/zima 2021. 

Náklad čísla 400 výtisků. 

Stále probíhá nabídka a prodej publikací vydaných v Edici Zlínského kraje. Publikace 

jsou nabízeny prostřednictvím internetových stránek knihovny a komisního prodeje ve 

vybraných knihkupectvích Zlínského kraje. 

Bylo zpracováno Kalendárium 2022: vybraná výročí osobností města Zlína 

a publikováno na webu KKFBZ. 

 

Medializace instituce 

Příspěvky o knihovně byly v daném období publikovány v tištěných i elektronických 

médiích. Jednalo se zejména o 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. Knihobox atd. Na propagaci knihovna spolupracuje s příspěvkovou 

organizací 14|15 Baťův institut.  

Tiskové zprávy o činnosti KKFBZ byly publikovány na webových stránkách knihovny 

a rozesílány příslušnému okruhu redaktorů. Knihovnou bylo vydáno 13 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, měsíčníku inZlin, na 

webových stránkách města Zlína, Zlínského kraje, informačních portálech (vychodni-

morava.cz, ic-zlin.cz atd.). Informace o akcích jsou průběžně aktualizovány na 

webových stránkách knihovny kfbz.cz a 14-15.cz.  
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V době pandemie a nucených uzavírkách knihovny či nemožnosti pořádání akcí pro 

veřejnost bylo vydávání tištěných propagačních materiálů omezeno, o to intenzivnější 

propagace se soustředila do online prostoru (web knihovny a sociální sítě Facebook 

a Instagram). 

Bylo odesláno 11 čísel newsletteru prostřednictvím služby Mailchimp.  

Vydána byla aktualizovaná skládačka o službách Knihovnické a informační služby 

KKFBZ, nabídka vzdělávacích a kulturních programů pro školy Škola a knihovna 

2021/2022. V nové grafické úpravě vznikly čtenářské plánovače a roční kalendáříky 

pro rok 2022. 

Samostatné webové stránky jsou věnovány osobě Františka Bartoše 

(frantisekbartos.cz).  

Oddělení pro děti a mládež provozuje od roku 2010 blog Zlínská knihovnička 

(http://deti.kfbz.cz/). Blog je určen dětským čtenářům, rodičům a pedagogům a přináší 

aktuální informace o dění v oddělení, nabídku pořadů pro školy i veřejnost, tipy na 

dobré čtení i zábavu.  

K medializaci instituce je využíván také profil knihovny na sociální síti Facebook 

(@zlinknihovna). Jsou zde publikovány informace o aktuálním dění, pozvánky na akce, 

novinky ve fondu i ze světa literatury apod. K 31. 12. 2021 měla knihovna 3 538 

sledujících (nárůst o 600 sledujících oproti 31. 12. 2020). Vlastní profil na sociální síti 

Facebook vede také oddělení pro děti (Zlín v knihovně, 200 sledujících). Placená 

propagace v roce 2021 probíhala 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 2021 zde měla knihovna 

1200 sledujících (nárůst o 200 sledujících od 31. 12. 2020). Vlastí profil na sociální síti 

Instagram vede dále oddělení pro děti (@zlinteen, 232 sledujících).  

Svá videa prezentuje knihovna na vlastním kanále na sociální síti YouTube – Krajská 

knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. V roce 2021 bylo přidáno 9 nových videí. 

               

     Zvuk Zlínského kraje jaro-léto 2021                            Zvuk Zlínského kraje podzim-zima 2021  
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PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST  

8. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 

 

Uskutečnily se tři porady vedení KKFBZ, čtyři porady ředitelů a odborných pracovníků 
pověřených knihoven Zlínského kraje, jedna porada metodiček krajské a pověřených 
knihoven a čtyři porady pracovníků profesionálních knihoven okresu (jedna online) 
Zlín.  

Mimo pravidelné porady vedoucích pracovníků se uskutečnily porady pro řešení 
aktuálních situací v souvislosti s koronavirovými opatřeními včetně nastavení 
povinného testování zaměstnanců, dále řada jednání pracovních týmů a workshopů, 
např. pro přípravu rozvojového plánu 2022, programových plánů, mimořádných 
akcí KKFBZ a 14|15 BAŤOVA 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. 

Za rok 2021 bylo vydáno šest dodatků Knihovního řádu KKFBZ a jeden dodatek č. 5 
Organizačního řádu KKFBZ. 

Byla vydána nová směrnice 4/2021 Vymáhání pohledávek od uživatelů.  

Byly vydány aktualizace dalších interních předpisů, a to dodatek č. 2 Směrnice 
o cestovních náhradách, dodatek č. 2 Směrnice o pracovní době a 2 dodatky Směrnice 
o řídící kontrole. 

Byly uzavřeny dodatky Smlouvy o výpůjčce č. 32 (účinnost od 20. 1. 2021), č. 33 (13. 4. 
2021), č. 34 (22. 7. 2021), č. 35 (20. 10. 2021) a č. 36 (2. 12. 2021), smluvní strany 
14|15 Baťův institut a KKFBZ.  

Pro oblast BOZP a PO byly aktualizovány přílohy směrnice OS-01 Školení (P-OS-01-
2 Vstupní školení BOZP a PO, P-OS-01-3 Místní provozní podmínky na pracovišti ÚK 
KKFBZ, P-OS-01-3  Místní provozní podmínky na pracovišti správy a ochrany 
knihovního fondu, P-OS-01-3  Místní provozní podmínky na pracovišti knihoven Díly, 
Jižní Svahy, Malenovice, Kostelec, Kudlov, Lhotka, Louky, Mokrá, Podlesí, Prštné, 
Příluky, Štípa, Velíková.  

 

Přehled o provedených kontrolách a jejich výsledky: 

V roce 2021 působily v organizaci i další kontrolní mechanismy, realizované vlastními 
zaměstnanci, smluvními odbornými firmami i nadřízenými orgány: 

Externí 

- Kontrola BOZP a PO osobou odborně způsobilou k prevenci rizik provedena 
zástupcem společnosti Modo Agency s.r.o. na detašovaných pracovištích 
KKFBZ dne 10. 2. 2021 s drobnými nedostatky, které byly odstraněny. 

- Veřejnosprávní kontrola na místě č. 354/2021/EKO ve smyslu § 9 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem 
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na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), kontrolované období 
roky 2018 - 2020 – zaměstnankyně ZK zařazené do krajského úřadu, odboru 
ekonomického, byla provedena 2. 8. 2021 – 23. 8. 2021.  U kontroly 
hospodaření nebyla zjištěna ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona 
č. 320/2001 Sb. závažná zjištění.  Nedostatky porušením závazných právních 
předpisů a vyhlášek byly odstraněny k 5. 10. 2021  - Odstranění nedostatků 
zjištěných veřejnosprávní kontrolou na místě.  

- Kontrola VZP – platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného, kontrolované období 11/2017 – 7/2021, 
byla provedena 7. 9. 2021 – bez závad. 

- Pravidelná roční prověrka BOZP KKFBZ ve smyslu § 108 zákona č. 262/2006 
Sb. provedena osobou odborně způsobilou v prevenci rizik zástupcem 
společnosti Modo Agency s.r.o. – 29. 9. 2021 s drobnými nedostatky, které byly 
odstraněny. 

- Kontrola BOZP a PO osobou odborně způsobilou k prevenci rizik provedena 
zástupcem společnosti Modo Agency s.r.o. v prostorách ÚK KKFBZ ve dnech 
28. 4. 2021 a 13. 10. 2021. Kontroly proběhly 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, příspěvková organizace  

- Revize knihovního fondu 
- Kontrola návaznosti vybíraných poplatků a jejich odvodů s výstupy z PC 
- Kontrola pokladní hotovosti 
- Kontrola docházky podle elektronické evidence docházky včetně detašovaných 

pracovišť 
- Kontrola plnění plánu činnosti 
- Kontrola čerpání rozpočtu 
- Kontrola výkonu a vykazování regionálních funkcí v pověřených knihovnách  
- Kontrola výkonu a příjmu regionálních funkcí v knihovnách Zlínského kraje 
- Inventarizace ve spolupráci se 14|15 Baťovým institutem, příspěvkovou 

organizací. 
 

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

 

Byly prováděny především běžné opravy neinvestičního charakteru spojené 
s provozem obvodních knihoven a poboček (financované z rozpočtu SMZ).  

16. února 2021 byl po roční rekonstrukci obnoven provoz v Obvodní knihovně Jižní 
Svahy. Slavnostní otevření se s ohledem na opatření v souvislosti s covid-19 
uskutečnilo 12. dubna 2021. 

SMZ ze svých prostředků zajistilo realizaci rekonstrukce objektu Obvodní knihovny 
Malenovice s ukončením v září 2021. 

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. 

 

  

Obvodní knihovna Malenovice po rekonstrukci 

 

   

Obvodní knihovna Jižní Svahy po rekonstrukci 
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10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

VÝPOČETNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA 

 

Hardware 

Technologie použité v knihovně  pro pracovní i informační účely jsou upgradovány 
s ohledem na potřeby zaměstnanců i čtenářů. Nový hardware je pořizován, pokud 
staré zařízení již dosluhuje, stávající operační systém již není podporovaný či výkon 
stávajícího hardwaru již není dostačující požadavkům uživatelů. Nadbytečný či 
zastaralý IT majetek je vrácen 14|15 Baťovu institutu. 

V květnu a v červenci 2021 došlo ke dvěma kybernetickým útokům namířeným na ICT 
infrastrukturu 14|15 Baťova institutu, při kterých bylo kyberútočníky zašifrováno 
značné množství dat kryptovirem, ke kompromitaci osobních údajů čtenářů ani ke 
ztrátě dat v knihovním systému však nedošlo. V důsledku útoku bylo přistoupeno 
k rozsáhlým změnám počítačové sítě s cílem zvýšit bezpečnost uchovávaných dat 
a posílit jejich zálohování. Čtenářská síť byla striktně oddělena od zaměstnanecké, 
knihovna přestala používat počítače s OS Windows 7 a neperspektivní terminal server 
provozovaný na Windows serveru 2008. Došlo k rozsáhlému omezení uživatelských 
i administrátorských práv v síti. Kvůli následkům útoku a nutnosti odstavit část 
hardware musela knihovna dočasně redukovat rozsah nabízených služeb. Vyřazené 
čtenářské počítače a terminály byly nahrazeny novými stroji a staršími počítači 
získanými z Krajského úřadu Zlínského kraje. Bylo pořízeno 5 externích disků 
o kapacitě 4TB. 

 

Průmyslový počítač v automatické vracečce knih byl nahrazen běžným kancelářským 
PC, které je možné obnovit ze zálohy bez nutnosti zásahu dodavatelské firmy.  
Vyřazené počítače v samoobslužných výpůjčních zařízeních ve 3. a 4. podlaží ústřední 
knihovny byly nahrazeny minipočítači NUC.  Jeden minipočítač NUC s dotykovou 
obrazovkou byl instalován v rekonstruované knihovně na Jižních Svazích. Pobočky na 
Jižních Svazích, Podlesí a Malenovicích byly připojeny k metropolitní síti, což povede 
k úspoře nákladů za připojení k internetu. 

 

Díky dotaci získané z dotačního programu VISK3 Ministerstva kultury ČR byly na 
pobočkách knihovny na Jižních Svazích a Malenovicích instalovány videoprojektory, 
plátno a ozvučení a pořízeny notebooky. Vybavení umožnilo pořádání besed 
s podporou audiovizuální techniky. 

 

Díky další dotaci získané z dotačního programu VISK3 Ministerstva kultury ČR byl 
uskutečněn rozsáhlý projekt automatizace všech neprofesionálních poboček knihovny, 
včetně zavedení technologie RFID pro podporu služby cirkulace fondu. Pro pobočky 
Kostelec, Kudlov, Lhotka, Louky, Mokrá, Podlesí, Prštné, Příluky, Štípa a Velíková bylo 
pořízeno vybavení zahrnující počítačovou sestavu s potřebnými periferiemi (monitor, 
tiskárna, čtečka čárových kódů, čtečka RFID karet) a RFID pracovní stanice pro provoz 
výpůjčního protokolu. Dále router pro provoz wifi sítě pro uživatele a mobilní telefon 
s technologií NFC sloužící jako virtuální platební terminál pro bezhotovostní platby.  
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Bylo pořízeno také technické vybavení pro samostatnou mobilní pobočku určenou pro 
poskytování knihovních služeb na akcích mimo budovu knihovny.   

 

Po zavedení RFID technologie ve všech provozech knihovny bylo možné propojit 
všechny pobočky a ústřední knihovnu do jednotné kooperativní sítě. Všechna 
pracoviště knihovny jsou plně automatizována. Čtenáři mohou vracet půjčené 
dokumenty kdekoliv bez ohledu na původní místo výpůjčky, online katalog zobrazuje 
reálný stav dostupnosti dokumentů všech poboček. Čtenáři využívají celou síť 
poboček s jediným průkazem. Všichni uživatelé mají nově k dispozici plný rozsah 
online služeb knihovny bez nutnosti navštěvovat ústřední knihovnu. Ve všech 
pobočkách mohou čtenáři využívat wifi připojení a platit bezhotovostně. 

 

Bylo obměněno 5 mobilních telefonů, nakoupeni 4 programovatelní roboti OZOBOT 
BIT pro dětské oddělení a fotoaparát Canon EOS 850D s objektivem Sigma, který 
nahradil již nefunkční starší fotoaparát. 

 

Knihovna uzavřela smlouvu o užívání schránek v exteriérovém výdejním zařízení 
Penguinbox, jehož umístění u ústřední knihovny bylo sjednáno, a nabídla čtenářům 
službu Knihobox – vyzvednutí rezervovaných a objednaných knih kdykoliv i mimo 
provozní dobu knihovny.  

 

Software 

Informační zdroje knihovny jsou monitorovány a průběžně updatovány nebo nově 
nakupovány dle vznikajících potřeb. Pozornost byla soustředěna zejména na 
bezpečnost a náhradu techniky, která po bezpečnostních incidentech již nemůže být 
používána. Všechny zaměstnanecké i čtenářské počítače jsou v současnosti 
provozované na systému Windows 10. Nejzásadnější softwarovou změnou byl 
přechod knihovního systému pod operační systém Linux.  

V souvislosti s povinností otitulkování multimediálního obsahu byl zakoupen kredit ve 
službě Speechtext.ai a vytvářená videa budou opatřena titulky. 

 

V digitální knihovně Kramerius byly pro veřejnost zpřístupněny dokumenty vydané 
před rokem 1950, které již nejsou autorsky chráněné. Zájem o využití digitální knihovny 
čtenáři je trvale výrazně zvýšený, což potvrzuje meziroční nárůst uživatelů o 243 % 
a návštěv o 344 %.  

 

Návštěvnost webových stránek knihovny vykazuje meziročně mírný pokles uživatelů  
(-10 %) a konstantní počet návštěv, naopak návštěvnost katalogu knihovny narostla 
o 20 % uživatelů a 9 % návštěv. Ukazatele jsou ovlivněny fyzickou nedostupností 
knihovny a vyšším využitím webu v předchozím porovnávaném roce a lze je 
interpretovat pozitivně jako přesun uživatelů od pouhého zjišťování informací na webu 
knihovny k reálnému využívání online služeb pomocí knihovního katalogu a digitální 
knihovny. Počet přístupů na weby z mobilních zařízení znatelně převyšují přístupy 
z pevných počítačů, což se projevuje zejména u katalogu a digitální knihovny. 
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Setrvale vzrůstá i využití eVýpůjček (e-knihy dodavatele Palmknihy.cz) a dalších online 
informačních zdrojů dostupných pro čtenáře knihovny vzdáleným přístupem: Naxos 
Music Library, PressReader, Anopress, Ebsco (Academic Search Complete). 
Knihovna svým čtenářům zprostředkovává také vstup do Národní digitální knihovny 
a využití jejího segmentu DNNT – Díla nedostupná na trhu. U eVýpůjček knihovna 
v druhém pololetí navýšila limit na 3 eVýpůjčky měsíčně. Do nabídky online zdrojů byla 
zdarma získána nová databáze eBook Open Access Collection obsahující ca 2700 
elektronických knih a přístup do Infobanky ČTK. 

 

Knihovna uspořádala v online prostředí Zoom šestý ročník konference Elektronické 
služby knihoven a dvacátý ročník semináře knihoven paměťových institucí Zlínského 
kraje. I díky snadné dostupnosti tohoto formátu se obě akce setkaly s velkým zájmem 
odborné veřejnosti. 

 

Do trvalé nabídky služeb se díky setrvalému zájmu uživatelů zařadil online prodej 
vyřazených knih. 

 

Automatizovaný knihovní systém 

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

Byly prováděny úpravy a opravy dat podle standardu MARC 21 a katalogizačních 
pravidel RDA. 

Databáze knihovní systému byly přesunuty na nový Linux server, což zajistilo lepší 
výkon, spolehlivost a zabezpečení dat. 

V rámci projektu automatizace poboček z programu VISK3 byl v pobočkách Kostelec, 
Kudlov, Lhotka, Louky, Mokrá, Podlesí, Prštné, Příluky, Štípa a Velíková knihovní fond 
označen RFID etiketami a byl zde spuštěn výpůjční protokol na bázi technologie RFID 
přes webové rozhraní eVerbis. Byly zprovozněny virtuální platební terminály pro platby 
kartou ve všech pobočkách. 

Knihovní systém byl pro větší uživatelský komfort upraven tak, aby bylo možné 
vyzvednutí objednávek a rezervací libovolnou osobou na základě číselného kódu. 
Další úprava zahrnovala akceptaci krajské dopravní karty Zetka jako náhrady 
čtenářského průkazu. Zrušeny byly platby za objednávky a rezervace čtenářů do 
15 let. 

Byl proveden převod databáze výměnného fondu a sloučení s hlavní databází KKFBZ. 
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11. HOSPODAŘENÍ KKFBZ V ROCE 2021 

 

REKAPITULACE (v Kč) 
 

   Příspěvky a dotace 
Neinvestiční 
prostředky 

Investiční 
prostředky 

Krajský úřad – příspěvek na činnost 27,245.587,11 - 

                      - z toho regionální služby    3,920.000,00 - 

  Účelová dotace ze SR (MK ČR)        
         

758.000,00 
30.000,00 

ČRIT MK ČR 222.071,42 - 

Ostatní dotace (Statutární město Zlín)        7,545.000,00 - 

                        (Kulturní fond města Zlína) 29.250,00  

CELKEM POSKYTNUTO              35,799.908,53 30.000,00 

 

 

REKAPITULACE (v Kč) 
 

  Vlastní zdroje 
Neinvestiční 
prostředky 

Investiční 
prostředky 

Vlastní příjmy KKFBZ 1,699.439,34 - 

Rezervní fond 79.086,64 - 

   Rezervní fond – finanční dary 5.000,00 - 

   Věcné dary (knihovní fond)       
                

266.985,60 
- 

CELKEM VLASTNÍ ZDROJE              2,050.511,58 - 

 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v Kč)   

 HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

NÁKLADY 37,845.969,54  968,00 

VÝNOSY 37,850.420,11 7.000,00 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 4.450,57 6,032,00 

 

celkem hospodářský výsledek  10.482,57 Kč 
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Na rok 2021 byl Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci, 
(KKFBZ) stanoven příspěvek na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 27,130.000 
Kč, z toho na zajištění výkonu regionálních služeb 3,920.000 Kč. 

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK) ze dne 14. 12. 2020 usnesením 
č. j. 0018/Z02/20 byl schválen příspěvek na provoz ve výši 27,130.000 Kč 
Z toho závazný objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 21,250.000 Kč 
a závazný objem OON ve výši 380.000 Kč. Odvod investičního fondu nařízen 
nebyl. 

 

1. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2021: usnesením č. j. 0312/R12/21 ze dne 
26. 4. 2021 vzala RZK na vědomí poskytnutí účelových neinvestičních dotací z MK 
ČR v celkové výši 84.000 Kč. Jedná se o tyto neinvestiční účelové dotace ze 
státního rozpočtu MK  

VISK 2 – Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními 
technologiemi (ÚZ 34053) 35.000 Kč 
VISK 9 – Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL (ÚZ 34053)
 49.000 Kč 

Zároveň byl navýšen a účelově vyčleněn závazný objem OON o 61.500 Kč z výše  

uvedených dotací MK ČR VISK 2 a VISK 9 a o 61.500 Kč na základě navýšení OON 
v rámci dotace SMZ tzn. celkem na 441.500 Kč. 

 

2. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2021: usnesením č. j. 0352/R13/21 ze dne 
10. 5. 2021 RZK vzala na vědomí poskytnutí účelových neinvestičních dotací z MK 
ČR v celkové výši 27.000 Kč. Jedná se o tyto neinvestiční účelové dotace ze 
státního rozpočtu MK: 

 Knihovna 21. století – Učení nás baví – hravá škola (ÚZ 34070) 12.000 Kč 
 Knihovna 21. století – Nákup zvukových knih (ÚZ 34070)) 15.000 Kč 

 

 

3. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2021: usnesením č. j. 0447/R15/21 ze dne 
7. 6. 2021 RZK vzala na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MK ČR 
ve výši 601.000 Kč 

VISK 3 – Automatizace poboček KKFBZ včetně zavedení RFID technologie pro 
podporu služby cirkulace fondu (ÚZ 34053) 601.000 Kč 

RZK schválila navýšení příspěvku na provoz o 129.000 Kč na dofinancování výše 
uvedeného projektu, tzn. příspěvek na provoz po navýšení je ve výši  27,259.000 
Kč. 

Zároveň byl navýšen a účelově vyčleněn závazný objem OON o 48.500 Kč na 
základě dotace z Kulturního fondu města Zlína na Literární jaro Zlín 2021, 1. 7. – 31. 8. 
2021 a navýšení OON v rámci dotace SMZ, tzn. celkem na 490.000 Kč. 

 
4. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2021: usnesením č. j. 0558/R18/21 ze dne 

12. 7. 2021 RZK vzala na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MK ČR 
v celkové výši 31.000 Kč. Jedná se o tuto neinvestiční účelovou dotaci ze státního 
rozpočtu MK: 

VISK 3 – Veřejné informační služby knihoven – Vybavení knihovny prezentační    
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technikou v OK Jižní Svahy (ÚZ 34053) 31.000 Kč 
 Dále KKKFBZ obdržela investiční dotaci od MK ČR v rámci VISK 3 ve výši 15.000 

Kč na nákup dataprojektoru. 
 
5. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2021: usnesením č. j. 0775/R25/21 ze dne 

4. 10. 2021 RZK vzala na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MK ČR 
v celkové výši 22.000 Kč. Jedná se o tuto neinvestiční účelovou dotaci ze státního 
rozpočtu MK: 

VISK 3 – Veřejné informační služby knihoven – Vybavení knihovny Malenovice 
prezentační technikou (ÚZ 34053) 22.000 Kč 

 Dále KKKFBZ obdržela investiční dotaci od MK ČR v rámci VISK 3 ve výši 15.000 
Kč na nákup dataprojektoru. 

 

Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem na provoz a skutečností 

Rozdíl mezi rozpočtovanou (schválenou) a skutečně poskytnutou výší provozního 
příspěvku KKFBZ činí 13.412,89 Kč. Jedná se o časové rozlišení neprodaných 
časopisů ZVUK, vydaných v roce 2021 – snížení ve výši 20.240,20, jejichž náklad byl 
financován z rozpočtu příspěvku zřizovatele. Dále jsou zde připočítány časově 
rozlišené časopisy ZVUK z roku 2017 až 2020 ve výši 6.827,31 Kč, které byly prodány 
v roce 2021. Pohyb časového rozlišení prodeje a zůstatku časopisu ZVUK je 
zaúčtován na účtu 384 Časové rozlišení zásob.  

 

Z příspěvku zřizovatele byla rozpočtovaná částka 3,920.000 Kč na plnění výkonu 
regionálních funkcí vyčleněna účelovým znakem 091. Regionálními funkcemi jsou 
podle knihovního zákona funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené 
knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací 
a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních 
dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich 
veřejných knihovnických a informačních služeb. 

 

KKFBZ získala na rok 2021 neinvestiční dotaci od statutárního města Zlína v celkové 
výši 6,735,000 Kč na provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Dotace 
byla nejdříve schválena k vyplacení na 45% a v měsíci květnu 2021 již na plných 100%., 
tzn. 6,735.000 Kč. Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu statutárního města Zlína č. 2800 21 0184 ze dne 8. 2. 2021 včetně dodatku 
č. 1 ze dne 28. 4. 2021 byla dotace vyplácena ve 3 splátkách, a to v únoru, květnu a září 
2021 v plné výši.  

Od statutárního města Zlína obdržela KKFBZ také neinvestiční dotaci na realizaci akce: 
Zlín čte a studuje 2021 - nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce 
Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně ve výši 810.000 Kč. Na základě 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Zlín č. 2800 21 0185 ze dne 8. 2. 2021 byla z dotace vyplacena polovina v měsíci únoru 
a dodatkem č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 2800 21 0185 ze dne 26. 5. 2021 byla dotace 
doplacena v měsíci květnu 2021 do plné výše. Dotace byla vyúčtována v měsíci prosinci 
2021 v plné výši. 

V dubnu 2021 získala KKFBZ neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína na 
realizaci projektu Literární jaro Zlín 2021, s posunutým termínem realizace 14. 7. – 25. 8. 
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2021 ve výši 29.250 Kč. Dotace byla vyúčtována 21. října 2021 a finanční prostředky byly 
přijaty na účet KKFBZ dne 9. 11. 2021 v plné výši. 

 

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 2021 zajistil zřizovatel – Zlínský kraj financování KKFBZ ve výši 72 %, dotace 
ze SR činila 2,59 %  včetně časového rozlišení transferu, statutární město Zlín 
přispělo částkou ve výši 20 % a z vlastních příjmů, zapojením fondů, darů 
a ostatních příjmů bylo pokryto 5,41 % nákladů v hlavní činnosti. 

 

Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 
4.450,57 Kč.  

Hospodaření knihovny byla věnována velká pozornost. KKFBZ věnovala velké úsilí 
optimalizaci využití veškerých prostředků, které měla v roce 2021 k dispozici. 
Pohledávky organizace byly všechny hrazeny v termínu. Nedobytné pohledávky 
organizace nemá. Závazky z 940 faktur byly uhrazeny v termínu splatnosti. Daňová 
povinnost za rok 2021 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 2021 
vzniklo proplacením řádné dovolené pracovnici na mateřské dovolené.  

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

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

V roce 2021 byla v důsledku pandemie koronaviru mimořádná situace, ať už vzhledem 
k uzavírání provozu nebo omezením počtu návštěvníků v knihovně a na akcích pro 
veřejnost. V souvislosti s tím bylo třeba přizpůsobit provoz omezenému režimu jak pro 
zaměstnance, tak pro návštěvníky a zajistit nejen ochranné pomůcky a prostředky, ale 
také zajistit jejich testování, a dále zajistit čtenářům on-line služby, on-line semináře 
apod. 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 



50 
 

(karanténa, izolace 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. 

Proto byla proúčtována v doplňkové činnosti v roce 2021 pouze reklamní činnost. 
Jedná se o smlouvu o reklamě v souvislosti s festivalem Literární jaro Zlín 2021 
v celkové výši 7.000 Kč s náklady na reklamu ve výši 968 Kč. Tato činnost je označena 
ORJ 20 bez ÚZ. 

Hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2021 skončilo s kladným hospodářským 
výsledkem ve výši 6.032 Kč.  

 

PLNĚNÍ ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ  

Viz tabulka 

 

INVESTICE 

Odpisový plán s plánem fondu investic na rok 2021 byl schválen RZK usnesením 
č. 0178/R09/21 dne 15. 3. 2021.  

Pro rok 2021 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, v roce 2019 dataprojektor a v roce 
2020 RFID detekční brány (4 ks) a modul třídičky. 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. 0558/R18/21 
ze dne 12. 7. 2021 na základě Rozhodnutí MK ČR čj. 22105/2021 OULK program 
VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven – investiční část. Cílem realizace 
tohoto projektu bylo pořídit technické prostředky pro pořádání kvalitních kulturních 
a vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost v největší pobočce KKFBZ, tj. Obvodní 
knihovně Jižní Svahy. Mimo neinvestiční část (nákup plátna, notebooku, reproduktorů 
apod.) se jednalo o nákup dataprojektoru jako investiční části projektu v celkové výši 
55.660,00 Kč. Výše investiční části dotace MK ČR byla 15.000,00 Kč a zbytek byl 
pořízen jako spoluúčast z investičního fondu KKFBZ. 

 Na základě Rozhodnutí MK ČR čj. 54035/2021 OULK  program VISK 3 – Informační 
centra veřejných knihoven na 2. pololetí 2021 o poskytnutí dotace došlo ke schválení 
RZK usnesením č. 775/R25/21 ze dne 4. 10. 2021 ke druhé změně plánu fondu 
investic. Cílem realizace tohoto projektu bylo pořídit technické prostředky pro 
pořádání kvalitních kulturních a vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost a posílení 
komunitní funkce v nově zrekonstruované Obvodní knihovně Malenovice. Mimo 
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neinvestiční část (nákup plátna, notebooku, držáku apod.) se jednalo o nákup 
dataprojektoru jako investiční části projektu v celkové výši 58.080,00 Kč. Výše 
investiční části dotace MK ČR byla 15.000,00 Kč a zbytek byl pořízen jako spoluúčast 
z investičního fondu KKFBZ. 

Realizací obou výše uvedených projektů MK ČR bylo použito 30.000,00 Kč ze státního 
rozpočtu a 83.740,00 Kč jako spoluúčast z prostředků fondu investic KKFBZ. 

 

Novým odepisovaným majetkem v roce 2021 se tedy staly 2 ks dataprojektoru 
s nákupem pro Jižní Svahy v měsíci září a počátkem odpisu říjen 2021 a s nákupem 
pro Malenovice v měsíci listopadu a počátkem odpisu prosinec 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 222.071,42 Kč a část odpisu ve výši 40.757,58 Kč je kryta 
z příspěvku zřizovatele.  

Během roku 2021 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. 2021 činí 96.917,24 Kč. 

 

Zdroje: Zůstatek fondu investic    139.899,66 Kč 

 odpisy hlavní činnost     262.829,00 Kč 

 investiční dotace SR 30.000,00 Kč 

 Celkem zdroje 292.829,00 Kč 

 
Použití: 2 ks dataprojektor   113.740,00 Kč 

 Celkem použití 113.740,00 Kč 

 
Časové rozlišení investičního transferu 222.071,42 Kč 
Zůstatek fondu investic k 31. 12.2021 96.917,24 Kč 
 

 

PŘEHLED POČTU ZAMĚSTNANCŮ 
 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců: 
- fyzické osoby     63,23 
- přepočtený stav     60,81 
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2021  64 
- z toho: odborní pracovníci   58,5     
   THP        3 
              dělníci       2,5 
-z toho pracovníci se ZPS         2     
     
Procento nemocnosti za rok 2021                     4,29 % 
Průměrná mzda za rok 2021                             29.120 Kč 
Procento fluktuace za rok 2021   7,81 % 
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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. 2021 
         

  Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 

    
Rozpoč
et 

UR Skut. % 
Rozpoče
t 

UR Skut. % 
Rozpoče
t 

UR Skut. % 

Číslo Název ukazatele 2021 k 31.12. k 31.12.21 plnění 2021 k 31.12. k 31.12.21 plnění 2021 k 31.12. k 31.12.21 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 3 715 3 821 3 718 992,72 97          3 715 3 821 3 718 992,72 97  

502 Spotřeba energie 0 0 0,00           0 0 0,00   

503 
Spotřeba ostatních 
neskl. dodávek 0 0 0,00           0 0 0,00   

504 Prodané zboží 10 36 35 785,00 99          10 36 35 785,00 99  

508 
Změna stavu zásob 
vlastní výroby     -16 629,77           0 0 -16 629,77   

511 Opravy a udržování 20 20 0,00 0          20 20 0,00 0  

512 Cestovné 120 38 27 975,00 74          120 38 27 975,00 74  

513 
Náklady na 
reprezentaci 50 40 39 986,06 100          50 40 39 986,06 100  

518 Ostatní služby 2 757 2 627 2 462 639,11 94  1 1 968,00 97  2 758 2 628 2 463 607,11 94  

521 Mzdové náklady 21 860 22 072 22 092 062,00 100          21 860 22 072 22 092 062,00 100  

524 
Zákonné sociální 
pojištění 7 183 7 183 7 167 248,00 100          7 183 7 183 7 167 248,00 100  

525 
Ostatní sociální 
pojištění 60 60 59 665,00 99          60 60 59 665,00 99  

527 
Zákonné sociální 
náklady 1 121 1 162 1 161 048,24 100          1 121 1 162 1 161 048,24 100  

528 
Ostatní sociální 
náklady                 0 0 0,00   

531 Daň silniční                 0 0 0,00   

532 Daň z nemovitostí                 0 0 0,00   
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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 125 116 115 558,60 100          125 116 115 558,60 100  

551 

Odpisy dlouhodobého 
nehm.a hmotného 
majetku 262 264 262 829,00 100          262 264 262 829,00 100  

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 0 719 718 810,58 100          0 719 718 810,58 100  

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  37 283 38 158 37 845 969,54 99,18  1 1 968,00 97  37 284 38 159 37 846 937,54 99  
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    Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 

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

Číslo Název ukazatele 2021 k 31.12. k 31.12.21 plnění 2021 k 31.12. k 31.12.21 plnění 2021 k 31.12. k 31.12.21 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 12 460,00 96          10 13 12 460,00 96  

602 Tržby z prodeje služeb 1 890 1 862 1 611 264,00 87          1 890 1 862 1 611 264,00 87  

604 Tržby za prodané zboží 20 68 66 840,00 98          20 68 66 840,00 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 85 84 086,64 99          50 85 84 086,64 99  

649 Ostatní výnosy z činnosti 304 308 275 289,60 89  7 7 7 000,00 100  311 315 282 289,60 90  

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 1 571,34 57          2 1 571,34 57  

669 Ostatní finanční výnosy                 0 0 0,00   

663 Kurzové zisky                 0 0 0,00   
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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 27 130 27 259 27 245 587,11 100          27 130 27 259 27 245 587,11 100  

672 ČRIT 222 223 222 071,42 100          222 223 222 071,42 100  

672 Výnosy z nároků na prostř. ze SR   765 758 000,00 99          0 765 758 000,00 99  

672 
Výnosy z nárků na prostř. Z 
IROP+SR   0 0,00           0 0,00  

672 Výnosy z nároků na prostř. z měst 7 655 7 574 7 574 250,00 100          7 655 7 574 7 574 250,00 100  

                            

Výnosy (účtová třída 6) celkem  37 283 38 158 37 850 420,11 99  7 7 7 000,00 100  37 290 38 165 37 857 420,11 99  

                   

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 4 450,57   6 6 6 032,00   6 6 10 482,57   

                            

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 4 450,57   6 6 6 032,00   6 6 10 482,57   
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Příloha 1 

Pracoviště Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace 

 

Knihovny s automatizovaným provozem: 

Ústřední knihovna, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

Obvodní knihovna Jižní Svahy, Okružní 4699, 760 05 Zlín 5 

Obvodní knihovna Malenovice, Mlýnská 845, 763 02 Zlín 4 

Obvodní knihovna Díly, Díly IV, č. 3691, 760 01 Zlín 

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

Knihovna Kostelec, Zlínská 133, 763 14 Zlín 12 

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

 

 

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 
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Příloha 2 

 

Nejpůjčovanější tituly v roce 2021 

 

Absolutní vítězové v počtu výpůjček titulu, bez ohledu na počet exemplářů 

 

Pořadí  Název knihy / Autor     Počet půjčení 

1. Šikmý kostel. Druhý díl, léta 1921-1945 / Karin Lednická   112 

2.  Šikmý kostel. Léta 1894-1921 / Karin Lednická     108 

3. - 4.  Tiché roky / Alena Mornštajnová       106 

 Listopád / Alena Mornštajnová       106 

 

 

Beletrie pro dospělé 

 

Pořadí   Název knihy / Autor   Počet půjčení na 1 exemplář 

1. Střelec / David Hidden ; překlad Jiří Žák      14 

2. - 7. Doktorka z konce světa / Meredith Appleyard     13 

Modlitba za mlčení / Linda Castillo      13 

Tajemství lady Gwyn / Sabrina Jeffries      13 

Nikdo neví, že jsi tady / Nicoletta Giampietrová    13 

Strmý pád / Bianca Iosivoni       13 

Houpačky / Lucie Konečná       13 

 

 

Naučná literatura pro dospělé 

 

Pořadí   Název knihy / Autor   Počet půjčení na 1 exemplář 

1. Sladce: pečeme podle Herbáře / Kateřina Winterová a Kristina Šemberová  12 

2. - 4. Dobrodruhům / Tereza Ramba       11 

Konec stárnutí: proč stárneme a proč už nemusíme / David A. Sinclair 
 a Matthew D. LaPlante        11 

Cesta z těsta / Petra Burianová       11 
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Příloha 3 

 

Programy pro školy 

 

Ústřední knihovna 

Pro mateřské školy se uskutečnilo 6 vzdělávacích programů: 

 Za strašidly do knihovny 

 Za tetou popletou 

 Barevný rok – Podzim 

 Hrajeme si s pohádkou 

 

Pro žáky ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií a žáky škol se speciálním zaměřením 

se uskutečnilo 143 vzdělávacích programů. Z toho se 52 uskutečnilo online 

a zúčastnilo se jich 1090 žáků. 

 Knihožrouti online, akce na podporu čtenářství 

 Tajemství červené krabičky 

 To bylo prima čtení 

 Josef a Karel Čapkovi. Dášeňka a pejsek a kočička bratří Čapků 

 Karel Čapek. Seznamte se s Karlem Čapkem 

 Karel Čapek. Jak chutná klasika? 

 Bacha na fake news 

 Po stopách rytíře Miloše 

 Svěrákovy radovánky 

 Příběhy antických hrdinů 

 Dobrodružství Marka Twaina 

 Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla 

 Knihovna zdrojem informací 

 Karel IV. – otec vlasti 

 Kdo si pospíší na knihy Zuzany Pospíšilové? Neprohloupí! 

 Škola hrou. Jan Amos Komenský 

 Pohádkový svět Václava Čtvrtka 

 Exkurze 

 Miroslav Zikmund - Tatrovkou do světa 

 Knihy Davida Walliamse 

 Jak se neztratit v naučné literatuře 

 Zlobilky a Nezbedníci Martiny Drijverové 

 Literární hrdinové – mýtus a skutečnost I 

 V dávných dobách – Život Slovanů 

 Čtení v bublinách 

 Poetické Vánoce 

 Ferda Mravenec a jeho kamarádi 
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 Proč se říká…? 

 Výprava za kudlovským drakem 

 Co se týká jazyka 

 Se slušností nejdál dojdeš 

 Bezpečný internet 

 

Pro žáky MŠ, ZŠ a žáky škol se speciálním zaměřením se uskutečnilo 9 vzdělávacích 

programů s hudební tematikou: 

 Světem hudebních nástrojů 

 Klasikové české hudby 

 Ten vánoční čas 

 

Pro dospělé handicapované uživatele bylo realizováno 6 vzdělávacích programů: 

 Svěrákovy radovánky 

 Příběhy antických hrdinů 

 Výprava za kudlovským drakem 

 Poetické Vánoce 

 

Pro střední školy bylo realizováno 23 vzdělávací programů: 

 K-kvíz (Evropské jazyky) 

 Exkurze 

 Exkurze - únikovka 

 Databáze pro každého 

 Tematika holocaustu v literatuře 

 Nejlepší seminárka na světě 

 Citace a citování 

 

 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  

Pro mateřské školy se uskutečnilo 19 vzdělávacích programů: 

 Poprvé v knihovně 

 Dobrý den, děkuji a na shledanou 

 Podzim  

 Strašidýlka 

 Povídání u stromečku 
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Pro žáky ZŠ a žáky škol se speciálním zaměřením se uskutečnilo 55 vzdělávacích 

programů: 

 Exkurze  

 Poprvé v knihovně 

 Dobrý den, děkuji a na shledanou 

 S knihou za dobrodružstvím 

 Pohádky z hvězd 

 Santa vs. Ježíšek 

 

 

Obvodní knihovna Malenovice  

Pro mateřské školy se uskutečnily 3 vzdělávací programy: 

 Jak to chodí v knihovně 

 

Pro žáky ZŠ se uskutečnily 2 vzdělávací programy: 

 Jak to chodí v knihovně 

 Vůně Vánoc 

 

 

Obvodní knihovna Díly  

Pro mateřské školy se uskutečnilo 5 vzdělávacích programů:  

 Dobrý večer, dobrou noc 

 Poprvé v knihovně 

 

Pro žáky ZŠ se uskutečnilo 8 vzdělávacích programů: 

 Poprvé v knihovně 

 Zakousni se do knihy 

 Poetické Vánoce  
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Příloha 4  

 

Kulturní a vzdělávací pořady pro veřejnost 

3. února Klub milovníků knih. Co jsme četli? (online) 

10. března Klub milovníků knih. Knihy proti trudomyslnosti. (online) 

17.  března Ptáci jako ukazatel změn v ekosystémech. Přednáška Tomáše 
Pospíšila, místopředsedy České společnosti ornitologické, lesníka 
a akademického pracovníka Mendelovy univerzity v Brně. (online) 

8. – 25. 
března 

Zašifrovaná procházka Zlínem. 

březen Na vlně s Janem Kaňkou. Podcast s ředitelem KKFBZ. 

březen Na vlně s Janou Juzovou a Ivetou Růžičkovou. Podcast se 
zlínskými podnikatelkami na téma udržitelnost. 

duben Na vlně s Davidem Valůškem. Podcast s historikem a archivářem, 
ředitelem Státního okresního archivu Zlín. 

květen Na vlně s Josefem Řezníčkem. Podcast se známým zlínským 
fotografem a výtvarníkem. 

24. května Umělcem v Bělorusku: Sjarhej Kalenda. Autorské čtení a diskuse 
s běloruským spisovatelem. Spolupořadatel Městské divadlo Zlín. 

26. května Klub milovníků knih. Polská literatura. 

24. června Jana Langerová: Oční lékař Karel Kuběna. Uvedení nové 
životopisné knihy věnované zlínskému lékaři docentu Kuběnovi, 
dlouholetému primáři Očního oddělení Krajské nemocnice Tomáše 
Bati ve Zlíně a zakladateli zlínské tradice špičkového očního 
lékařství.  

30. června Klub milovníků knih. Knihy, které mě doporučil Klub. 

1. července Lukáš Černý: S tužkou na cestách. Vernisáž kreseb nevidomého 
autora v rámci akce Dny nevidomých na Moravě, které pořádá 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. 

červenec Na vlně s Radoslavem Šopíkem. Podcast se zlínským rodákem 
a hercem Městského divadla Zlín. 

14. července Alena Mornštajnová. Autorské čtení a beseda v rámci festivalu 
Literární jaro Zlín 2021. 

28. července Jakub Szántó. Autorské čtení a beseda v rámci festivalu Literární 
jaro Zlín 2021. 

 

Na vlně s Radoslavem Šopíkem. Podkast se známým hercem 
Městského divadla Zlín. 

11. srpna Michal Sýkora. Autorské čtení a beseda v rámci festivalu Literární 
jaro Zlín 2021 

18. srpna Petra Dvořáková. Beseda v rámci festivalu Literární jaro Zlín 2021 
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25. srpna Karin Lednická. Beseda v rámci festivalu Literární jaro Zlín 2021 
 

Na vlně s Karin Lednickou. Podcast se známou spisovatelkou, 
překladatelkou a nakladatelkou. 

29. září Klub milovníků knih. Alena Mornštajnová: Listopád, Fredrik 
Backman. 

20. září Prodej vyřazených knih (ústřední knihovna). 

22. září Noc literatury. Současná literatura, netradiční místa, známé tváře: 
taková je Noc literatury, která na atraktivních či běžně nedostupných 
místech přibližuje široké veřejnosti ukázky z nové tvorby evropských 
spisovatelů v podání známých hereckých osobností. 

6. října LiStOVáNí: Soběstačný. Scénické čtení z knihy Zuzany Dostálové. 

13. října Pavla Jazairiová. Beseda s novinářkou a cestovatelkou. 

20. října Šárka Šišková: Naslouchám. Uvedení nové knihy zlínské autorky. 

26. října Jak postavit Česko na nohy? Veřejná debata Českého rozhlasu 
Plus se zajímavými řečníky na téma Úkoly pro novou vládu. 

říjen Knižní bazar aneb Dejte knihám druhou šanci (Obvodní knihovna 
Díly). 

27. října Kouzlo středověku a renesance v našich zahradách. Přednáška 
Lenky Křesadlové z Národního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště v Kroměříži (cyklus Střípky zahradního umění). 

3. listopadu Kouzlo baroka v našich zahradách. Přednáška Lenky Křesadlové 
z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Kroměříži (cyklus Střípky zahradního umění). 

3. listopadu Klub milovníků knih. Knihy Petry Dvořákové. 

4. listopadu Petra Procházková: Nejen Afghánistán. Beseda s novinářkou 
a humanitární pracovnicí. 

10. listopadu Martina Málková: Drátky, pérka, kolečka. Beseda a autorské čtení. 

24. listopadu Potulný lidopisec vzpomíná. Autorské čtení Jiřího Plocka. 

1. prosince Kouzlo baroka našich krajinářských parků. Přednáška Lenky 
Křesadlové z Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Kroměříži (cyklus Střípky zahradního umění). 

8. prosince Příběhy zahradní archeologie. Přednáška Jiřího Janála z 
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Kroměříži (cyklus Střípky zahradního umění). 

8. prosince Klub milovníků knih. Knihy Michala Sýkory. 
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Výstavky 

 

Ústřední knihovna 

leden 
Rudolf Gerbec 

František Drtikol 

únor 
František Bobák 

Zdeněk Miler 

březen 
Josef Sudek 

Karel Pavlištík 

duben 

Václav Čtvrtek 

Bohumír Jaroněk 

Komenského timeline 

duben-květen Černá a bílá 

květen 
Národní muzeum 

Letectví – Zlínský kraj 

červen 

Kudy, kam? 

Václav Hanka a rukopisy 

Národní divadlo 

červenec 
Zlínští sportovci na LOH 

Ludvík Vaculík 

srpen 

Lukáš Černý: S tužkou na cestách 

Pavel Novák 

Věra Čáslavská 

září – říjen 
Jindřich Štreit 

Karel Svolinský a František Kupka 

říjen – prosinec Jak nebe i země dýchá, aneb náhoda tomu chtěla 

listopad–
prosinec 

Můj kamarád robot 

 

Obvodní knihovna Jižní Svahy 

červen Šili ševci, šili boty 

duben – září  Malujeme furt 

červenec – 
říjen 

Zlín, město filmu 

září – říjen Cesty do vesmíru 

říjen – listopad Podzim čaruje 
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Prosinec 
Když zavoní stromeček 

Jak vypadá Ježíšek 

 

Obvodní knihovna Malenovice  

říjen – listopad Mušle 

prosinec Andělé 

 

 

Pobočka Lhotka 

prosinec Andělské Vánoce 

 

 

Pobočka Štípa 

listopad – 
prosinec  

Výstava obrazů Jiřího Parmy 

prosinec Vánoce v literatuře 

 

Pobočka Velíková 

prosinec Vánoce v literatuře 
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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, s. 201-206. ISBN 978-80-7052-153-3. Dostupné také z: 

https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Sbornik-2019-

final.aspx  

2. PAVLICOVÁ, Libuše. Služba Zásilka – bezkontaktní půjčování v Krajské 

knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 

Královéhradeckého kraje, 2021, 31(1), s. 22-23. ISSN 0862-9366. Dostupné 

také z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20210112.pdf  

3. PAVLICOVÁ, Libuše. Co nás naučila krize. Zvuk: časopis pro kulturu 

a společenské dění: Zlín – Vsetín – Uherské Hradiště – Kroměříž, 2021, 

Podzim/zima, s. 95-97. ISSN 1214-0139. 

4. TOMANCOVÁ, Jana. Ocenění knihoven a knihovnic Zlínského kraje. Zvuk: 

časopis pro kulturu a společenské dění: Zlín - Vsetín - Uherské Hradiště – 

Kroměříž, 2021, Podzim/zima, s. 28-30. ISSN 1214-0139. 

5. TOMÁNKOVÁ, Alena. Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 

2021–2027: Nový (k)rok pro Koncepci. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2021, 

73(1), s. 8-9. ISSN 0011-2321. 

6. TOMÁNKOVÁ, Alena. Texty na webu Koncepce.knihovna.cz. Dostupné z: 

https://koncepce.knihovna.cz/author/tomankova/ 

 

Vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích  

1. ADÁMKOVÁ, Věra, Bc.: Spolupráce obecních úřadů a knihoven a jejich 

komunitní role, nové metodické příručky, 15. setkání starostů obcí a knihovníků 

okresu Zlín, 21. 4., Zlín.  

2. ADÁMKOVÁ, Věra, Bc., TOMANCOVÁ, Jana, Ing.: Dotazník spokojenosti 

uživatelů knihoven Zlínského kraje, Seminář pro knihovníky okresu Zlín, 3. 11. 

2021, Zlín. 

3. HOFERKOVÁ, Jana, Bc.: Do školy online. Seminář Besedy online 3, 8. 4. 2021, 

Zlín [online]. 

4. HOFERKOVÁ, Jana, Bc.: Služby Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně 

dětem, rodičům a školám. Konference Vzdělávání pro 21. století, 10. 4. 2021, 

Zlín [online]. 

5. HOFERKOVÁ, Jana, Bc.: Do školy online. Konference Elektronické služby 

knihoven, 19. 5. 2021, Zlín [online]. 
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6. KAŇKA, Jan, Ing.: Naše weby musí být přístupné – tak praví zákon, 15. setkání 

starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 21. 4., Zlín.  

7. KAŇKA, Jan, Ing.: garance programového bloku Knihovny a demokracie, 

konference Knihovny současnosti, 10. – 12.  9., Olomouc. 

8. MARUŠÁKOVÁ, Dagmar, Mgr.: Knihovna jako místo celoživotního vzdělávání. 

Konference Vzdělávání pro 21. století, 10. 4. 2021, Zlín [online]. 

9. PAVLICOVÁ, Libuše: Virtuální asistenti v knihovně, konference Elektronické 

služby knihoven VI., 19. 5. 2021, online. 

10. TOMANCOVÁ Jana, Ing: Jaké jsou nejlepší venkovské knihovny roku 2020, 

Setkání knihovnic/knihovníků a starostek/starostů okresu Vsetín, 17. 4. 2021, 

Vsetín 

11. TOMANCOVÁ Jana, Ing: Jaké jsou nejlepší venkovské knihovny roku 2020, 

15. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 21. 4., Zlín.  

12. TOMANCOVÁ, Jana, Ing.: Standard spokojenosti uživatelů. Regionální funkce 

knihoven 2021,  21. 10. 2021, Pardubice 

13. WINKLEROVÁ, Gabriela, Mgr.: On-line zdroje, služby, kampaně, propagace, 

19. 5. 2021, Zlín [online].  
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Příloha 6 

 

Akce pro školy a veřejnost 2021 (obrazová příloha) 

 

 

Březen měsíc čtenářů: Udělejme Dřevnici opět krásně modrou  

 

 

Tomáš Pospíšil: Ptáci jako ukazatel změn v ekosystémech, online přednáška  
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Komenského timeline, výstava v oknech  

 

Výstava ZUŠ Štefánikova: Černá a bílá  
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Jana Langerová: Oční lékař Karel Kuběna, uvedení knihy  

 

 

Noc literatury 2022, stanoviště Městské divadlo Zlín 
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Večer s Andersenem: S knihou do vesmíru  

 

 

Pavla Jazairiová, autorské čtení a beseda 
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Šárka Šišková: Naslouchám, uvedení knihy  

 

 

 

Úkoly pro novou vládu, veřejná debata ČRo Plus  
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Mušle: Výstava ZUŠ Malenovice, Obvodní knihovna Malenovice  

 

 

Můj kamarád robot, výtvarná soutěž pro děti  
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Jak nebe i země dýchá, aneb náhoda tomu chtěla; Václav Havel Jiřímu Kuběnovi - dopisy a verše  
z mladých let, drobná expozice  

 

 

Výstava ZUŠ Jižní Svahy: Podzim čaruje, Obvodní knihovna Jižní Svahy  
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Petra Procházková: Nejen Afghánistán  

  

 

Jiří Plocek: Zápisky potulného lidopisce 
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Divadlo z truhlice, Obvodní knihovna Malenovice  

 

 

Martina Málková: Pérka, drátky, kolečka, Obvodní knihovna Jižní svahy  
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Příloha 7 

 

Ediční činnost a odborné akce v roce 2021 (obrazová příloha) 

 

                    

Obálka časopisu ZVUK Zlínského kraje,                           Obálka časopisu ZVUK Zlínského kraje 
jaro/léto 2021                                                                     podzim/zima 2021  

 

 

 

           
Obálka ročenky Knihovny Zlínského kraje 2020              Obálka brožury Škola a knihovna 2021/2022 
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Oceňování knihoven a knihovníků Zlínského kraje 2021 

 

  
Udělení ocenění Ministerstva kultury Místní knihovně ve Veselé  
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Konference Elektronické služby knihoven VI. (online)  

 

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu (online)  

 



80 
 

Setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (online)   

 

 

 

 
Seminář pro knihovníky okresu Zlín 
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Příloha 8 

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2021 

 

Počet podaných žádostí o informace:       0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:     0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:       0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:     0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí:       0 

Počet stížností podaných podle § 16a:       0 
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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 

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 
 


