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ÚVOD 
 
Základním posláním Krajské knihovny Františka Bartoše (KKFB) je poskytování veřejných knihovnických 
a informačních služeb obyvatelům Zlínského kraje a prostřednictvím meziknihovních služeb i obyvatelům 
celé České republiky. Realizace tohoto úkolu souvisí s rozvojem knihovnických technologií, s naším 
personálním a finančním vybavením a je limitována prostory, které máme k dispozici.  
 
Proto jsme velmi uvítali, že se nám podařilo získat nové prostory ve čtvrti Díly, které vstřícně poskytlo 
formou výpůjčky Statutární město Zlín. V roce 2005 zde bude otevřena nová obvodní knihovna. Základ 
knihovního fondu této knihovny tvoří přes 11 000 svazků knih ze zrušené knihovny Domu kultury ve Zlíně, 
které bylo nutno nově zaevidovat, knihovnicky zpracovat a připravit pro půjčování. Jsme si vědomi toho, že 
prostory vhodné po provozní stránce, příjemně a účelně vybavené mají stále větší význam proto, aby 
knihovna byla přirozeným kulturním a vzdělávacím centrem, místem setkávání lidí.  
 
Těší nás, že v uplynulém roce pokračoval trend růstu zájmu o služby poskytované knihovnou. Počet 
návštěvníků knihovny ve srovnání s rokem 2003 vzrostl o 10 %, počet výpůjček o 16 %. Na zvýšení 
návštěvnosti mělo jistě vliv i ukončení činnosti knihovny Domu kultury ve Zlíně, ale nebyl to jediný 
a zásadní důvod. Již několik let se zvyšuje zájem o informační služby a o služby poskytované 
prostřednictvím internetu. V průběhu roku 2004 bylo zaznamenáno dokonce o 113 % více přístupů na 
domovské stránky knihovny než ve stejném období roku 2003. 
 
Celoživotní vzdělávání je nezbytností v řadě profesí, pro knihovnickou to platí dvojnásob. Krajská knihovna 
zorganizovala v loňském roce 25 kursů počítačové gramotnosti, kterých se zúčastnilo 226 knihovníků 
Zlínského kraje, 5 vzdělávacích akcí zaměřených na další odborné oblasti, 8 interních vzdělávacích akcí 
a 28 kursů pro veřejnost zaměřených na vyhledávání v katalogu knihovny, databázích, využití internetu 
a elektronické pošty. Celostátní význam měl seminář „Komunitní role veřejných knihoven“, který knihovna 
uspořádala ve spolupráci s Národní knihovnou v Praze.  
 
Prvním krokem k prohloubení spolupráce knihoven paměťových institucí Zlínského kraje bylo uspořádání 
dvou jejich setkání a založení elektronické diskusní skupiny Region ZK. Spolupráce vyústila v podání 
projektu v rámci programu VISK 7 Ministerstva kultury České republiky (MK ČR) pro rok 2005. Projekt je 
zaměřen na ochranné reformátování periodika Sdělení zaměstnanců fy T. & A. Baťa a na jeho přípravě 
spolupracovaly KKFB, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Státní okresní archiv ve Zlíně. V roce 2004 
byly získány prostředky z dotace MK ČR na realizaci on-line propojení Ústřední knihovny a obvodních 
knihoven a na zakoupení čtecího zařízení pro slabozraké.  
 
Knihovna přispěla do nabídky kulturních programů přednáškami, literárními programy, besedami 
a výstavami. K již tradičním akcím jako je Březen – měsíc internetu, Týden knihoven a Vánoce v knihovně 
se připojily úspěšné akce pro děti – Čítárna U čerta s knihou, Literární kufr nebo ekologická soutěž Poznej 
a chraň, literární a výtvarné soutěže. Bohatá byla ediční činnost knihovny – připomeňme alespoň dva 
úspěšné tituly – Pohádky z Moravy a Cimbálové muziky Zlínského kraje – a časopis ZVUK Zlínského kraje.  
 
Své krajské funkce knihovna naplňovala zajištěním a koordinací regionálních funkcí knihoven, mj. 
poskytováním poradenských a konzultačních služeb knihovnám ve Zlínském kraji, zpracováním a distribucí 
výměnných souborů knih, pomocí provozovatelům knihoven při zpracování projektů týkajících se 
automatizace a internetizace knihoven. Tyto činnosti byly v roce 2004 financovány ze státní dotace. 
Knihovna se podílela na zpracování rozsáhlé analýzy pro projekt internetizace knihoven ve Zlínském kraji 
pro MK ČR. Spolupracovali jsme se Zlínským krajem na přípravě podkladů pro projekt Širokopásmový 
internet obcím Zlínského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP).  
 
Pokud mají být naše služby kvalitní, je nutné soustavně budovat knihovní fond a zajistit odpovídající 
podmínky pro jeho využití a uchování příštím generacím. Přírůstek knihovního fondu byl v loňském roce 
opět mimořádný. Nabídka speciálních dokumentů uživatelům byla rozšířena o české technické normy. 
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Nepříznivě se na činnosti hudebního oddělení projevilo zpřísnění podmínek půjčování zvukových 
dokumentů ze strany autorských ochranných svazů.  
 
Nepodařilo se nám bohužel vyřešit zásadní otázku pro další činnost a rozvoj knihovny, a to získání 
odpovídající budovy pro depozitní sklad. Prostorové problémy se každý rok dramaticky prohlubují 
s přírůstkem povinného výtisku periodik. Nabídnuté prostory nebyly z hlediska statiky vyhovující. 
Komplexní vyřešení všech otázek týkajících se umístění a dalšího rozvoje knihovny nás spolu se 
zřizovatelem stále ještě čeká.  
 
Přes mírně pesimistický předcházející odstavec, bych chtěla zdůraznit, že uplynulý rok byl úspěšný 
a naplněný intenzivní prací, jak ukazuje předkládaný rozbor. Se svěřenými prostředky jsme se snažili 
nakládat hospodárně a efektivně.  
 
Poslední řádky bych ráda věnovala poděkování všem příznivcům knihovny za jejich zájem a knižní dary. 
Děkujeme našemu zřizovateli Zlínskému kraji i Statutárnímu městu Zlínu za podporu a pomoc. V neposlední 
řadě děkuji svým kolegyním a kolegům za jejich úsilí, obětavost a tvůrčí přístup.  
 
 
16. února 2005 
 
 
 
 
PhDr. Zdeňka Friedlová 
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše, 
příspěvkové organizace 
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ODBORNÁ ČÁST  

A. KNIHOVNÍ FOND 

1. AKVIZICE 

∗ Knihovní fond byl nakoupen z příspěvku zřizovatele, z příspěvku Statutárního města Zlína a z dotace 
Ministerstva kultury ČR (MK ČR) na doplnění výměnného fondu pro veřejné knihovny zlínského 
okresu.  

∗ Z projektu MK ČR Česká knihovna obdržela KKFB zdarma 10 titulů, tj. 12 svazků knih českých autorů. 

∗ Průměrná cena knihy v roce 2004 byla 187 Kč.  

∗ Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji obdržela KKFB 317 svazků. 

∗ Roční přírůstek knižního fondu činil 35 770 svazků, z toho 30 486 svazků pro krajskou knihovnu 
a 1 858 svazků pro výměnný fond. Část přírůstku (278 svazků) byla zakoupena z fondu zrušené 
knihovny Domu kultury ve Zlíně. 

∗ Z ročního přírůstku bylo 2 228 knih určeno pro pobočky. 

∗ Hudební oddělení zajišťuje nákup, evidenci a zpracování všech zvukových dokumentů. Celkem byly 
zakoupeny nebo získány darem 1 752 zvukové a audiovizuální dokumenty, z toho 865 zvukových knih 
pro nevidomé. 

∗ Bylo zakoupeno 82 titulů na CD-ROM.  

∗ Celkem docházelo do knihovny 1 819 titulů periodik (z toho 1 769 titulů jako povinný výtisk).  

∗ Darem získala krajská knihovna 11 887 knih, z toho bylo 11 111 svazků získáno darem z fondu zrušené 
knihovny Domu kultury ve Zlíně. 

2. EVIDENCE, KATALOGIZACE, REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU 

∗ Jmenné i věcné zpracování všech dokumentů se důsledně řídí pravidly AACR2 a UNIMARC a je 
prováděno v automatizovaném knihovnickém systému KP-win. Při katalogizování byla využívána 
centrální databáze autorit Národní knihovny ČR (NK ČR) a přebírání záznamů z katalogů jiných 
knihoven prostřednictvím Jednotné informační brány.  

∗ Průběžně byly prováděny opravy a redakce databáze knihovního fondu KKFB včetně slovníku autorit.  

∗ Pokračovala spolupráce na projektu NK ČR „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních 
autorit“. 

∗ Zpracování dokumentů do elektronické databáze: 
knihy 27 114, z toho 2 228 pro pobočky 
kompaktní disky 859  
magnetofonové kazety 36  
zvukové knihy pro nevidomé 865  
videokazety 7  
multimediální CD-ROM 82  

Katalogy 

∗ Katalog knihovního fondu KKFB je přístupný v elektronické formě na všech stanicích počítačové sítě 
i na WWW stránkách knihovny. 

∗ Tištěné katalogizační záznamy jsou řazeny do klasického lístkového generálního jmenného katalogu. 
Současně je prováděna jeho revize. Pravidelně je doplňován katalog poboček.  
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Přírůstek knihovního fondu v roce 2004 (mimo výměnný fond)  

 knihovní jednotky 

Přírůstek celkem 33 912 

z toho: knihy 30 486 

z toho: beletrie pro dospělé  15 486 

naučná literatura pro dospělé  11 005 

beletrie pro děti  2 448 

naučná literatura pro děti  1 547 

ostatní dokumenty 3 426 

z toho:  hudebniny 58 

kartografické dokumenty 195 

grafika 12 

normy 1 327 

CD (kompaktní disky) 844 

magnetofonové kazety 36 

zvukové knihy pro nevidomé 865 

videokazety 7 

CD-ROM 82 

Způsob nabytí: nákupem  21 483 

darem 12 002 

náhradou 110 

povinný výtisk 317 

Úbytek celkem  8 924 

z toho: knihy 8 878 

z toho: beletrie pro dospělé  3 420 

naučná literatura pro dospělé 3 736 

beletrie pro děti 1 330 

naučná literatura pro děti 392 

ostatní dokumenty 46 

z toho: gramofonové desky 24 

CD (kompaktní disky) 2 

magnetofonové kazety 18 

CD-ROM 2 

Počet titulů docházejících periodik 1 819 

z toho: povinný výtisk 1 769 

Počet exemplářů celkem 2 266 
 
 

Přírůstek knihovního fondu – výměnný fond – v roce 2004 

 knihovní jednotky  

Přírůstek celkem 1 858 

z toho: knihy 1 858 

z toho: beletrie pro dospělé 1 029 
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naučná literatura pro dospělé 274 

beletrie pro děti 462 

naučná literatura pro děti 93 

Úbytek celkem – knihy 12 

z toho: beletrie pro dospělé 4 

naučná literatura pro dospělé 3 

beletrie pro děti 3 

naučná literatura pro děti 2 

Celkový přírůstek knihovního fondu v roce 2004: 35 770 knihovních jednotek 

 z toho knihy: 32 344 knihovních jednotek 

Vyřazování 

∗ Při vyřazování dokumentů z knihovního fondu se KKFB řídí knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. 
a prováděcí vyhláškou Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.  

∗ Bylo vyřazeno 8 890 svazků zničených, opotřebených, zastaralých či ztracených duplicitních tištěných 
dokumentů a 46 kusů ostatních dokumentů. 

∗ Prodej vyřazených knih se uskutečnil 16. června, 15. září, 13. října a 10. listopadu. Bylo prodáno celkem 
2 446 dokumentů. Dalších 354 svazků bylo prodáno v souladu s knihovním zákonem veřejným 
knihovnám ČR a 74 svazky byly poskytnuty darem knihovnám (Jihočeské vědecké knihovně v Českých 
Budějovicích, Knihovně UK Praha pro slavistickou katedru univerzity v Káhiře) a Domu seniorů 
Napajedla. 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2004 

 krajská knihovna včetně výměnného fondu 

Knihovní fond celkem 405 172 417 251 

z toho: knihy 375 110 387 179 

z toho: beletrie pro dospělé  161 733 167 753 

naučná literatura pro dospělé  148 973 151 023 

beletrie pro děti  46 657 49 562 

naučná literatura pro děti  17 747 18 841 

ostatní dokumenty 30 062 30 072 

z toho: hudebniny 3 228 3 228* 

kartografické dokumenty 195 195 

grafika 12 12 

normy 6 822 6 822 

gramodesky 4 076 4 076 

CD 3 752 3 752 

MC 1 616 1 616 

zvukové knihy pro nevidomé 9 872 9 872 

videokazety 154 154 

CD-ROM 359 369 

* samostatně evidovány od roku 2004 
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Revize knihovního fondu 

∗ Byla ukončena revize knihovního fondu, která proběhla v době od 21. 7. 2003 do 18. 6. 2004 na všech 
pracovištích KKFB. Byly revidovány knihy zapsané v elektronické databázi do přírůstkového čísla 
676 002 a veškeré audiovizuální a elektronické dokumenty zapsané v elektronické databázi. Revize 
fondu gramofonových desek byla provedena klasicky podle přírůstkového seznamu. 

∗ Byl zpracován Protokol o provedení revize fondu audiovizuálních a elektronických dokumentů 
a Protokol o provedení revize knihovního fondu kromě audiovizuálních a elektronických dokumentů. 

∗ Byly zpracovány seznamy nenalezených dokumentů a seznamy dokumentů navržených na vyřazení. 

3. TVORBA DATABÁZÍ, BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOST 

∗ Databáze knihovního fondu KKFB obsahuje v současnosti 156 200 titulů (z toho 141 296 titulů knih). 

∗ Je doplňována souběžná regionální článková bibliografie. V roce 2004 bylo zpracováno 2 786 záznamů, 
celá článková databáze obsahuje cca 31 200 záznamů. 

∗ Do článkové databáze České národní bibliografie CNB-ANL bylo odesláno 567 záznamů vytvořených 
v KKFB. 

4. DEPOZITÁŘE  

Kromě příručních skladů knihovního fondu v Ústřední knihovně a obvodních knihovnách je méně užívaný 
fond knih uložen v depozitních skladech: 

- Kamenná 3849 – nájem od soukromého subjektu 

- Mikoláše Alše 558 – výpůjčka od SMZ 
 
Periodický tisk, který od roku 2003 KKFB dostává jako povinný výtisk, je uložen ve skladu: 

- Osvoboditelů 3778 (Kolektivní dům) – výpůjčka od SMZ 
Vzhledem k tomu, že podle knihovního zákona se jedná o konzervační fond, který musí být trvale uchován, 
vystačí kapacita skladu výhledově pro 2–3 ročníky. 
Sklad na ulici Mikoláše Alše je provizorní a nevyhovující pro dlouhodobé uložení knihovního fondu. 
Z těchto důvodů je nezbytné získání dalšího depozitního skladu splňujícího normy pro uložení knihovního 
fondu. 

5. OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU (TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ, OPRAVY, ARCHIVACE) 

Provedené práce  svazky 

balení 32 108 

opravy, převazby apod. 9 741 

 
Průběžně jsou knihy a periodika opatřovány etiketami elektronické ochrany knihovního fondu. 
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B. KNIHOVNICKÉ A INFORMA ČNÍ SLUŽBY 
V Krajské knihovně Františka Bartoše jsou služby čtenářům poskytovány v Ústřední knihovně v odděleních: 
oddělení pro dospělé čtenáře, 
oddělení bibliografie a informačních služeb, 
oddělení pro děti, 
oddělení pro mládež, 
hudební oddělení, 
oddělení periodik, studovna a čítárna, 
zvuková knihovna 
a dále v Obvodní knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice a ve 12 pobočkách na území 
Statutárního města Zlína. 
 
 
Přehled základních ukazatelů za poslední tři roky   

Ukazatel 31. 12. 2002 31. 12. 2003 31. 12. 2004 

Čtenáři 14 680 15 909 15 960 

Návštěvníci 203 537 206 795 228 293 

Výpůjčky 916 066 926 254 1 076 046 

∗ Nárůst ukazatelů odráží zájem veřejnosti nejen o služby výpůjční, ale rovněž o služby informační 
a konzultační.  

∗ Služby KKFB tvoří jednak klasické knihovnické služby, tzn. půjčování dokumentů (knih, periodik, 
zvukových, kartografických a dalších dokumentů), jednak informační a konzultační služby 
poskytované hlavně díky moderním informačním zdrojům (elektronický katalog knihovny, Česká 
národní bibliografie, Automatizovaný systém právních informací, elektronické jízdní řády, 
multimediální CD-ROM, databáze přístupné on-line prostřednictvím internetu). 

∗ Pro informační a rešeršní služby jsou používány on-line databáze: 
- Infobanka ČTK (databáze Země světa, Biografie a Česká republika) 
- Mediální databanka TAM-TAM Anopress 
- EBSCOhost 
- ProQuest 5000 
- Springer/LINK 
- Ulrich`s Periodicals Directory 
- Oxford Reference Online 
- OCLC FirstSearch 
- COTO.JE 
- ASPI 

∗ Všechny provozy KKFB kromě poboček jsou plně automatizovány a pracují v automatizovaném 
knihovnickém systému KP-win (v obvodních knihovnách od 15. 12. 2004, do té doby pracovaly se starší 
verzí systému KP-sys). 

∗ WWW stránky (http://www.kfbz.cz) informují o KKFB, její činnosti, knihovním fondu a aktivitách pro 
veřejnost a nabízejí také bohatý výběr dalších internetových odkazů z nejrůznějších oblastí. Do provozu 
byl uveden nový modul vyhledávání v on-line katalogu KKFB. 

∗ Oddělení pro dospělé čtenáře poskytuje absenční a prezenční výpůjční služby beletrie a naučné 
literatury, časopisů, norem, meziknihovní výpůjční službu, rezervaci literatury a bibliografické 
a informační služby. 

∗ Informa ční a referenční centrum (IRC), které je součástí oddělení bibliografie a informačních 
služeb, poskytuje informace faktografické, bibliografické, referenční a konzultační. V IRC je umístěn 
fond (knihy a periodika) s regionální tematikou a kartotéka regionálních osobností.  
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∗ Pracovníci IRC spolupracují s Informačním centrem neziskových organizací v Praze při poskytování 
informací týkajících se občanského sektoru.  

∗ Oddělení pro děti a mládež poskytuje knihovnické a informační služby především návštěvníkům do 
15, resp. 18 let. Speciální péče je v oddělení pro děti věnována dětem s různými druhy postižení, 
dyslektickým dětem a dětem ze zvláštních škol. Je doplňován fond literatury zaměřené na speciální 
pedagogiku. Přístup na internet je v oddělení pro děti umožněn na 2 PC, pro děti do 15 let je bezplatný.  

∗ Oddělení periodik, studovna a čítárna poskytuje absenční a prezenční výpůjčky novin a časopisů, 
prezenční půjčování literatury (encyklopedie, výkladové a jazykové slovníky, jízdní řády, sbírky zákonů 
ad.) a informační služby především z oblasti výtvarného umění, architektury a práva. Oddělení 
umožňuje prezenční studium periodik získaných jako povinný výtisk. Ve 2. pololetí byla instalována 
kamerová lupa zvyšující komfort čtení návštěvníkům se zrakovým postižením. Na nákup zařízení 
získala knihovna dotaci z programu MK ČR Knihovna 21. století. 

∗ Hudební oddělení poskytuje prezenční a absenční výpůjční služby knih a časopisů s hudební tematikou, 
hudebnin, nahraných zvukových záznamů (CD a magnetofonové kazety), prezenční poslech všech 
zvukových dokumentů, včetně gramofonových desek, a poskytuje informační služby z oblasti hudby. Na 
základě smlouvy mezi NK ČR (zastupující veřejné knihovny) a kolektivními správci autorských práv 
(OSA, DILIA, INTERGRAM) se změnila odkladná lhůta pro absenční půjčování zvukových dokumentů 
z 6 na 9 měsíců od nabytí, resp. vydání, což se projevilo snížením výpůjček o 39 % ve srovnání 
s rokem 2003.  

∗ Zvuková knihovna poskytuje výpůjční služby výhradně nevidomým a zrakově postiženým občanům. 
Bezplatně půjčuje zvukové nahrávky knih na magnetofonových kazetách (zvukové knihy) a svým 
uživatelům umožňuje rovněž výpůjčky zvukových dokumentů z fondu hudebního oddělení. 

∗ V Ústřední knihovně a obvodních knihovnách jsou poskytovány reprografické služby z tištěných 
dokumentů z fondu KKFB a možnost tisku z elektronických informačních zdrojů, především z internetu. 

∗ V Ústřední knihovně je zajištěn bezbariérový vstup do všech oddělení (pohyblivá plošina a osobní 
výtah). 

∗ Byly provedeny přípravné práce pro on-line propojení automatizovaných knihoven na území 
Statutárního města Zlína (pořízení HW a SW, vybudování přenosových tras, sloučení dat čtenářů 
a výpůjček do jedné databáze). 
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Knihovnické a informační služby – číselné ukazatele v roce 2004 

 2003 2004 

Registrovaní čtenáři 15 909 15 960 

z toho čtenáři do 15 let 3 081 3 154 

Návštěvníci 206 796 228 293 

Výpůjčky celkem 926 254 1 076 046 

z toho:  naučné literatury pro dospělé 421 484 467 767 

z toho výpůjčky periodik 214 241 226 003 

beletrie pro dospělé 344 530 418 644 

naučné literatury pro děti 55 048 61 187 

beletrie pro děti 75 364 96 907 

zvukových a jiných dokumentů 17 734 17 006 

zvukových knih pro nevidomé 12 094 14 535 

MVS: vyřízené požadavky našich čtenářů 1 020  653 

vyřízené požadavky z jiných knihoven 347 379 

Rezervace naučné literatury 4 641 5 092* 

Užívání internetu čtenáři celkem (hodiny) 2 344,5 3 984 

z toho: oddělení pro dospělé čtenáře (IRC) 1 591 1 995 

oddělení pro děti – 1 356 

oddělení pro mládež  122,5 134 

studovna   550 421 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  33 51 

Obvodní knihovna Malenovice  48 27 

Přístupy na WWW stránky KKFB  14 618 31 098 

Přístupy na on-line katalog KKFB  9 786 19 718 

Akce pro veřejnost (besedy, přednášky) 28 29 

Kurzy pro veřejnost 12 28 

Akce pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školy) 389 347 

Odeslané upomínky celkem 7 109 8 915 

z toho:  2. + 3. upomínka  6 275 7 982 

upomínací dopis + pokus o smír 834 933 

Kopírování z fondu KKFB (stránky) 37 361 34 607 

Dotazy bibliografické, faktografické, referenční celkem 15 946 23 290 

z toho: ústní 15 293 22 634 

s tištěným výstupem 653 656 

Počet studijních míst 115 119 

Počet počítačů pro veřejnost 22 23 

 z toho s přístupem na internet 11 11 
* do července byla rezervována pouze naučná literatura 



 12 
 
 

C. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ, METODICKÁ A VZD ĚLÁVACÍ ČINNOST 

1. REGIONÁLNÍ FUNKCE – SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje 

∗ Krajská knihovna v roce 2004 koordinovala a zajišťovala výkon regionálních funkcí knihovnám ve 
Zlínském kraji. Tyto funkce jsou financovány z dotace Ministerstva kultury ČR a částečně z rozpočtu 
krajské knihovny. Výkon regionálních funkcí krajská knihovna zajišťovala prostřednictvím útvaru 
regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje, který podporoval činnosti napomáhající rozvoji 
knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. 

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje 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. Cílem regionálních funkcí je 
odstranit rozdíly v kvalitě, kvantitě i dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb 
občanům mezi knihovnami velkých měst a malých obcí.  

∗ Pro rok 2004 krajská knihovna pověřila výkonem regionálních funkcí ve Zlínském kraji tři 
knihovny: 
- pro region Kroměříž – Knihovna Krom ěřížska 
- pro region Uherské Hradiště – Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 
- pro region Vsetín – Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
Pro region Zlín zajišťuje regionální funkce Krajská knihovna Františka Bartoše.  

Na základě žádosti o dotaci na MK ČR byla pro krajskou knihovnu a 3 pověřené knihovny pro rok 2004 
vyčleněna poměrná částka 8 168 tis. Kč na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském kraji. 

Rozdělení dotace z MK ČR na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2004: 

Příjemce Částka 
KKFB krajské funkce 

okresní funkce 
401 000 Kč 

1 924 000 Kč 
KK Kroměříž 1 862 000 Kč 

KBBB Uherské Hradiště 2 022 000 Kč 

MVK Vsetín 1 959 000 Kč 

ZLÍNSKÝ KRAJ CELKEM 8 168 000  Kč 

∗ Krajská knihovna Františka Bartoše byla pověřena sběrem statistických dat o činnosti knihoven ve 
Zlínském kraji. Ze získaných statistických dat byla zpracována a vydána publikace Statistické výsledky 
činnosti veřejných knihoven Zlínského kraje za rok 2003. 

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zajišťoval: 
- Služby poradenské a konzultační – připravil plány, rozbory, roční Zprávu o výkonu regionálních 

funkcí v roce 2003 a Zprávu o výkonu regionálních funkcí za 1. pololetí 2004. V roce 2004 provedly 
pracovnice útvaru 101 metodických návštěv a 338 konzultací. Z toho proběhlo 162 jednání se 
zástupci obcí. 

- Vzdělávání knihovníků, semináře a porady – svolal 4 porady ředitelů a odborných pracovníků 
pověřených knihoven ve Zlínském kraji, podílel se společně s NK ČR na přípravě semináře pro 
knihovníky České republiky Komunitní role veřejných knihoven, kterého se zúčastnilo 
70 knihovníků. Ve spolupráci s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana byl připraven Seminář 
pracovníků profesionálních knihoven ve Zlínském kraji, který se konal 22. 9. 2004 v Uherském 
Hradišti. Semináře se zúčastnilo 49 knihovníků a hostů. V programu semináře vystoupili zástupci 
Města Uherské Hradiště, hovořilo se o Koncepci knihoven ČR na léta 2004–2010, o současném 
stavu projektu internetizace knihoven ve Zlínském kraji, o novinkách Jednotné informační brány, 
o zásadách MVS. Hlavním tématem semináře byla přednáška Vystupování, rétorika a práce 
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s trémou. Vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií a odborné knihovnické 
problematiky zajišťuje Vzdělávací centrum knihovníků Zlínského kraje při KKFB.  

∗ Porady zástupců krajské a pověřených knihoven (Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín): 
- 14. dubna 2004 proběhla v KKFB porada s informacemi o Projektu internetizace knihoven MI a MK 

ČR a o výsledcích průzkumu ve Zlínském kraji. Na programu bylo i projednání a zhodnocení 
výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji v roce 2003, příprava krajského semináře pro 
profesionální knihovny kraje a vzdělávání knihovníků. 

- 15. června 2004 se konala v KKFB porada, na které byly přítomné informovány o jednáních Sekce 
SDRUK pro regionální funkce v Českých Budějovicích, ÚKR v Praze, pracovního semináře 
k internetizaci knihoven v Ústí nad Orlicí, o přípravných pracích na Projektu internetizace knihoven, 
o semináři v Šumperku Knihovna ve svém regionu, o návštěvě francouzské knihovny v Chateaudunu 
a o pololetní zprávě k výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji. 

- 26. října 2004 se uskutečnila v KKFB porada, kde byla za přítomnosti vedoucího odboru kultury 
a památkové péče ZK projednána Koncepce kultury Zlínského kraje. Dalšími body programu byly 
výsledky internetizace knihoven ve ZK v rámci II. kola VISK 3, Knihovna roku 2004, informace 
zástupců pověřených knihoven. 

- 14. prosince 2004 byla porada v MVK ve Vsetíně. V programu porady byly projednány projekty 
knihoven, zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 2005, informace zástupců pověřených 
knihoven o výkonu regionálních funkcí v roce 2004 (zkušenosti, problémy, náměty), vzdělávání 
knihovníků v KKFB a krajský seminář v roce 2005. 

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje se na základě výzvy MK ČR podílel na zajištění 
průzkumu stavu připojení knihoven k internetu ve Zlínském kraji. O žádosti MK ČR byly 
informovány pověřené knihovny. Po vzájemné dohodě rozeslala krajská knihovna 282 provozovatelům 
knihoven ve Zlínském kraji průvodní dopis a informativní materiál od MK ČR s žádostí o vyplnění 
dotazníku a prosbou o spolupráci. Začátkem dubna byly údaje z vyplněných dotazníků zpracovány do 
tabulek a odeslány na MK ČR. Bylo nutné s došlými dotazníky dále pracovat (doplňovat a upřesňovat 
data), proto pracovníci krajské a pověřených knihoven v měsících květnu a červnu na Analýze 
současného stavu veřejných knihoven v otázce připojení na internet dále pracovaly. Do konečné tabulky 
bylo zahrnuto 302 profesionálních a neprofesionálních knihoven i s několika jejich pobočkami, které 
dotazník vyplnily nebo poskytly potřebné údaje. 

∗ V měsíci červenci proběhlo ve Zlínském kraji krajské kolo soutěže Vesnice roku organizované Svazem 
měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Jedním 
z kritérií soutěže je hodnocení činnosti knihoven. V sedmičlenné komisi, která navrhla na ocenění 
Místní knihovnu Babice z okresu Uherské Hradiště, byla jako zástupce KKFB vedoucí útvaru 
regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje. 

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje spolupracoval na základě vládního usnesení č. 44 
ze 14. 1. 2004 Koncepce Projektu internetizace knihoven se Zlínským krajem s odborem strategického 
rozvoje na přípravě podkladů pro vypracování projektu Širokopásmový internet obcím Zlínského 
kraje , na který Zlínský kraj žádá v rámci SROP dotaci ze strukturálních fondů EU. V rámci tohoto 
projektu by měly být vybaveny výpočetní technikou čtyři pobočky KKFB. 

∗ V měsíci srpnu 2004 vyhlásilo MK ČR II. kolo programu VISK 3. Krajská knihovna zaslala 
prostřednictvím útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje všem provozovatelům knihoven 
ve Zlínském kraji dopis s informacemi o vyhlášeném projektu a s nabídkou pomoci a spolupráce při 
vyplnění a odeslání žádostí. Za knihovny ZK odešlo na MK ČR 140 žádostí o zřízení přípojky na 
internet. 

∗ Ministerstvo kultury ČR pověřilo KKFB provedením kontroly věcného plnění projektu z programu 
VISK 3, který v roce 2003 získal dotaci ze státního rozpočtu a byl realizován v knihovně 
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. 

Oddělení metodiky 

∗ Výkon regionálních funkcí krajská knihovna zajišťovala pro 103 knihovny okresu Zlín prostřednictvím 
oddělení metodiky útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje. Krajská knihovna zajistila 
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výkon regionálních funkcí také spoluprací s provozovateli profesionálních (střediskových) 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, plány, rozbory, vykazování výkonu regionálních funkcí, 

komunikace s provozovateli knihoven. Na základě Smlouvy o poskytování regionálních 
knihovnických služeb byly v březnu připraveny a rozeslány objednávky nákupu knihovnických 
služeb, které byly následně provozovateli 10 profesionálních knihoven odsouhlaseny a s KKFB 
uzavřeny.  

Metodické oddělení uskutečnilo 77 metodických návštěv a 133 konzultací (z toho bylo 26 jednání se 
zástupci obcí). V listopadu 2004 byl zaslán provozovatelům knihoven regionu Zlín informativní dopis 
s přílohami o vyhlášeném programu MK ČR VISK 3 a Knihovna 21. století pro rok 2005.  

- Statistika knihovnických činností: v lednu a únoru 2004 byla provedena ve spolupráci s profesionálními 
knihovnami sumarizace statistických výkazů za region Zlín pro NIPOS. 

- Vzdělávání knihovníků, semináře a porady: 4 porady pro profesionální knihovníky regionu Zlín, na 
kterých bylo projednáno: 

- financování regionálních funkcí v roce 2004, internetizace knihoven, spolupráce knihoven 
paměťových institucí ve Zlínském kraji, regionální bibliografie, statistika knihovnických činností, 
multikulturní aktivity knihoven. 

- 24. listopadu 2004 se konal Seminář dobrovolných knihovníků okresu Zlín, na programu byla 
přednáška Význační etnografové ve Zlínském kraji PhDr. A. Prudké, informace o knihovnách ZK, 
o průběhu a výsledcích internetizace knihoven ZK, o výměnných souborech a podzimní cirkulaci.  

- Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce (akvizice, katalogizace a technická 
úprava výměnného fondu, tvorba souborů, jejich oběh – rozvoz/svoz – do knihoven). Pracovnice oddělení 
metodiky v roce 2004 zpracovaly 1 858 svazků přírůstku výměnného fondu. V únoru byly vychystány 
a rozvezeny 4 výměnné soubory pro městské knihovny: Brumov-Bylnice, Slušovice, Štítná nad Vláří 
a Valašské Klobouky. Výměnný soubor obsahuje 100 knih a je zapůjčen na dobu jednoho roku. V červnu 
bylo při metodických návštěvách rozvezeno 14 výměnných souborů po 70 svazcích pro pobočky 
profesionálních knihoven. V březnu a v říjnu pracovnice metodického oddělení pracovaly na přípravě 
cirkulací 79 výměnných souborů. Každý ze stávajících 79 výměnných souborů byl doplněn v březnu 
15 a v říjnu 5 novými knihami. Bylo vytvořeno 79 seznamů po 115 a na podzim 79 seznamů po 120 knihách. 
V měsících dubnu/květnu a říjnu/listopadu byly provedeny cirkulace výměnných souborů, v rámci kterých 
proběhla kontrola stávajících 79 výměnných souborů. Zkontrolovaný výměnný soubor byl posunut do další 
obsluhované knihovny podle plánu cirkulace. Při cirkulaci spolupracovalo s metodickým oddělením 
59 provozovatelů knihoven, 20 knihovnám výměnu souborů zajišťovalo metodické oddělení útvaru. Nákup 
knih pro výměnný fond se konal v lednu (73 knihy), v květnu (970 knih), v říjnu (673 knihy) a v prosinci 
(142 knihy) za 273 009 Kč. Průměrná cena knihy činila 150 Kč. Knihy byly výhodně nakoupeny 
u distributorů, kteří poskytli rabat 25 %. 
 

Výměnný fond pro knihovny okresu Zlín k 31. 12. 2004 12 079 

Stav výměnného fondu k 31. 12. 2003 10 233 

Přírůstek výměnného fondu za l. pololetí 2004  1 858  

Počet knihovních jednotek zařazených do výměnných souborů 10 860  

Počet vytvořených výměnných souborů  97 
Počet svazků v jednom výměnném souboru – obce 
 – pobočky městských knihoven 
 – městské knihovny 

120 
70 

100 
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- Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů (fyzická revize knihovního fondu, obsahová 
prověrka, dohledávka, opravy, aktualizace knihovního katalogu a dalších evidencí a zpracování protokolů). 
Revize probíhaly podle plánovaného rozpisu ve lhůtách podle knihovního zákona po dohodě a na vyžádání 
provozovatele knihovny ve spolupráci s dalšími profesionálními knihovnami na základě objednávky služeb. 
Revize byla provedena v 10 knihovnách. 

- 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 studijních 
míst v prostorách knihoven, podporovaly oblast vzdělávání, propagovaly kurzy počítačové gramotnosti 
a prováděly kontrolu výkonu regionálních služeb. 

Pobočky 

∗ Oddělení metodiky věnovalo během roku 2004 péči a odbornou pomoc 12 pobočkám Krajské knihovny 
Františka Bartoše a zajišťovalo přípravu k otevření nové pobočky Díly v roce 2005. 

∗ V měsíci květnu pracovnice oddělení metodiky pracovala na technické úpravě knihovního fondu 
pobočky v Prštném (čištění, značení, balení). 

∗ V červnu uzavřelo Statutární město Zlín a KKFB smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v přízemí 
objektu č. p. 3691, Díly IV ve Zlíně, kde bude v roce 2005 otevřena nová profesionální pobočka KKFB. 
Byly provedeny úpravy interiéru, vybavení nábytkem a výpočetní technikou. Pracovnice oddělení 
postupně zpracovávají knihovní fond převzatý ze zrušené knihovny Domu kultury. 

∗ Zvláštní pozornost byla věnována pracovnímu prostředí poboček Kudlov a Jaroslavice. Prostory 
knihoven byly doplněny nábytkem a záclonami. Pobočka Kudlov byla vymalována. 

∗ Během měsíce srpna pracovnice oddělení metodiky provedla technickou úpravu knihovního fondu na 
pobočce Velíková. Pobočka byla doplněna potřebným vybavením a nábytkem. 

∗ Pobočky Kostelec, Kudlov, Lhotka a Želechovice byly zapojeny do projektu MK ČR VISK 3 na 
připojení na internet a do projektu Širokopásmový internet obcím Zlínského kraje v rámci SROP na 
vybavení výpočetní technikou. 

∗ V roce 2004 se uskutečnily metodické návštěvy ve všech pobočkách KKFB. 
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2. VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍK Ů ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Zlínského kraje 
Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje v dovednostech práce s informačními a komunikačními 
technologiemi je hlavním úkolem vzdělávacího centra. Knihovna získala na projekt vzdělávání knihovníků 
Zlínského kraje finanční dotaci v rámci programu MK ČR (VISK 2) v celkové výši 102 000 Kč.  
Základem výuky byly kurzy připravené v rozsahu ECDL (European Computer Driving Licence) 
s přihlédnutím k potřebám knihovníků. Uskutečnilo se celkem 25 kurzů, tj. 280 hodin. Zúčastnilo se 
226 knihovníků Zlínského kraje.  
Školení počítačové gramotnost v rozsahu ECDL vedli jednak pracovníci knihovny (vedoucí centra Ing. 
J. Tomancová, Ing. J. Kaňka), jednak lektoři z Počítačové školy ALTIX, Vyšší odborné školy ekonomické 
a další externí kvalifikovaní lektoři. 

∗ Přehled kurzů ICT v roce 2004  

Typ kurzu 
Počet 

realizovaných 
kurzů 

Počet 
vyučovacích 

hodin 

Počet 
účastníků 

kurzů 

Počet 
absolventů 

Databáze v MS Access 1 16 6 5 

Grafické možnosti PC 
v CorelDraw 

1 16 6 5 

Grafické možnosti PC 
v MS PowerPoint 

1 16 6 5 

Internet a elektronická pošta 
pro pokročilé 

1 8 7 6 

Internet a elektronická pošta 
pro začátečníky 

4 40 33 27 

MS Excel pro pokročilé 1 8 8 5 

MS Office – spolupráce aplikací 1 8 7 7 

MS Outlook – elektronická pošta 
pro pokročilé 

2 8 19 19 

MS Word pro pokročilé 2 16 19 13 

PC a Windows 
pro dobrovolné knihovníky 

2 24 19 18 

Tabulkový kalkulátor 
MS Excel 

2 24 21 16 

Textový editor MS Word 2 32 24 20 

Tvorba WWW stránek 1 16 9 5 

Windows XP – přechod 
z Windows 95/98 

2 16 18 13 

Základy IT a práce s PC 
ve Windows 

2 32 24 23 

Celkem 25 280 226 187 
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∗ Počet účastníků kurzů ICT podle okresů v roce 2004  

Okres Počet účastníků  

Kroměříž 31 

Uherské Hradiště 23 

Vsetín 40 

Zlín 132 

Celkem 226 
 

Ostatní vzdělávací akce pro knihovníky Zlínského kraje 

Datum Název Lektor Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

28. května 
Úvod do počítačové grafiky 
(zpracování obrázků a fotografií) 

David Ruth, DiS.  4 14 

7. června Feminismus a americká literatura 
PhDr. Hana Ulmanová, 
FF Univerzity Karlovy 

4 23 

23. a 30. září 
Mezinárodní standardy 
katalogizačních pravidel 

Mgr. Pavla Holbergová, 
Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě 

12 17 

21. října Úvod do Portálu veřejné správy 
Ondřej Větrovský, 
Ministerstvo informatiky ČR 

2 14 

Celkem 22 68 
 

Interní kurzy pro pracovníky KKFB 

Datum Název Lektor Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

 Angličtina pro začátečníky jazyková škola LINGUA 60 15 

 Angličtina pro středně pokročilé jazyková škola LINGUA 60 8 

1. a 2. dubna 
Efektivní řízení lidských zdrojů pro 
manažery knihoven 

PhDr. Zdeňka Brázdová 
(certifikovaná lektorka, 
členka ATKM ČR) 

12 11 

1. června 
Počítačová tvorba textu a základy 
typografie 

Ing. J. Kaňka 2 13 

22. června Infobanka ČTK 
Mgr. Vlasta Dočekalová, 
ČTK 

3 5 

25. srpna 
a 15. září 

Automatizovaný knihovnický systém  
KP-win 

Ing. Jana Tomancová 
6 13 

24. září Nový grafický styl knihovny Ing. Jana Tomancová 1,5 14 

20. října 
Nová verze Automatizovaného 
systému právních informací (ASPI) 

Ing. Jana Tomancová 2 11 

Celkem 146,5 90 
 
Kurzu Infobanka ČTK se zúčastnili rovněž čtyři pracovníci Krajského úřadu ZK. 
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Další školení a vzdělávání pracovníků 

∗ V rámci odborného vzdělávání knihovníků se 79 pracovníků KKFB zúčastnilo 49 odborných seminářů 
a školení, pořádaných SKIP, Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, krajskými 
a městskými knihovnami, Multikulturním centrem Praha a dalšími institucemi. 

∗ Knihovnický rekvalifikační kurz v MZK v Brně dokončily 2 pracovnice. 

∗ Další odborné studium: 
- knihovnický rekvalifikační kurz (MZK v Brně) navštěvuje jedna pracovnice 
- navazující kombinované studium – obor Vědecké informace a knihovnictví (program Informační 

studia a knihovnictví), FF MU v Brně navštěvuje jedna pracovnice 
- kombinované studium – obor Knihovnictví (program Informační studia a knihovnictví), Filozoficko-

přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě navštěvuje jedna pracovnice 
- navazující kombinované studium – obor Informační studia a knihovnictví, FF UK v Praze navštěvuje 

jedna pracovnice 

Semináře knihoven paměťových institucí Zlínského kraje  
Seminář se uskutečnil 17. února (v KKFB) a 29. října (ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti) 
a zúčastnili se ho zástupci galerií, muzeí a archivů působících na území Zlínského kraje. Byly projednány 
možnosti užší spolupráce knihoven paměťových institucí v rámci kraje do budoucna (např. ochranné 
reformátování vzácných a ohrožených periodik Zlínského kraje, ediční činnost a spolupráce v oblasti 
akvizice regionálních dokumentů, souborný katalog regionální literatury apod.). Ve spolupráci s těmito 
institucemi KKFB provozuje diskusní skupinu Region ZK, publikuje na WWW soupisy regionální literatury, 
připravila projekt pro získání dotace z programu MK ČR Národní program mikrofilmování a digitálního 
zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Kramerius (VISK 7). 

Celostátní seminář Komunitní role veřejných knihoven 
Ve spolupráci KKFB a NK ČR se 16. až 18. března uskutečnil ve Zlíně seminář Komunitní role veřejných 
knihoven. Zúčastnilo se 70 knihovníků z celé republiky. Seminář se konal pod záštitou Mgr. Jiřího Severina, 
člena Rady Zlínského kraje. Cílem semináře bylo ukázat, že knihovna je otevřenou institucí, která poskytuje 
řadu služeb jednotlivcům, skupinám i společenstvím, může být nástrojem posilování místního sebevědomí 
a sociálního kapitálu v místě a může zastávat roli objevitele potřeb a zdrojů komunity. Součástí semináře 
byly pracovní workshopy zaměřené na komunitní aktivity, komunitní projekty a na spolupráci s partnery. 
 
 

3. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH 

∗ KKFB zpracovala pro rok 2004 projekty a obdržela dotace Ministerstva kultury ČR:  
Program Projekt Odpovědný řešitel Dotace 
VISK 2  
Mimoškolní vzdělávání 
knihovníků 

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro 
práci s informačními technologiemi 

Ing. J. Tomancová 102 000 Kč 

VISK 3 
Informační centra 
veřejných knihoven 

On-line propojení pracovišť Krajské 
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně 

RNDr. H. Šimová 192 000 Kč 

Knihovna 21. století Zpřístupnění knihovních fondů Krajské 
knihovny Františka Bartoše zrakově 
postiženým návštěvníkům 

RNDr. H. Šimová 24 000 Kč 

Program podpory 
zajištění regionálních 
funkcí knihoven 

Zajištění regionálních funkcí knihoven ve 
Zlínském kraji 

E. Peprníčková 2 325 000 Kč 
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∗ Využití příspěvku Statutárního města Zlína na nákup knihovního fondu: 

knihy 948 470 Kč 

časopisy 122 449 Kč 

CD, MC 51 399 Kč 

zvukové knihy pro nevidomé 43 440 Kč 

CD-ROM 34 242 Kč 

Celkem 1 200 000 Kč 

∗ KKFB získala dotaci z Kulturního fondu Rady města Zlína ve výši 50 000 Kč na nákup výpočetní 
techniky v rámci projektu Zpřístupnění elektronických databází a veřejně přístupný internet pro 
uživatele knihovny Díly IV ve Zlíně.  

4. ÚČAST V PORADNÍCH ORGÁNECH MK ČR, NK ČR, CELOSTÁTNÍCH ODBORNÝCH 
SEKCÍCH A KOMISÍCH 

- Krajská knihovna Františka Bartoše je kolektivním členem profesních organizací Sdružení knihoven 
České republiky (SDRUK), Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), České národní 
skupiny International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)  

- PhDr. Zdeňka Friedlová – Ústřední knihovnická rada (poradní orgán ministra kultury ČR), Rada 
SDRUK, ediční rada časopisu ZVUK, ediční rada Edice Zlínský kraj,  

- RNDr. Helena Šimová – Komise pro služby při NK ČR, 

- Eva Peprníčková – krajská komise soutěže Vesnice roku, pořádané Svazem obcí a měst a Spolkem pro 
obnovu venkova, Sekce pro regionální funkce SDRUK, 

- Ing. Jan Kaňka – Sekce pro bibliografii SDRUK ČR, pracovní skupina pro analytické zpracování,  

- Bc. Petra Novosadová – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů, 

- Ing. Jana Tomancová – Sekce vzdělávání SKIP, 

- Hana Vašková – pracovní skupina pro věcné zpracování při NK ČR, 

- Jitka Zaorálková – pracovní skupina pro jmenné zpracování při NK ČR,  

- Ing. Martina Bartíková – pracovní skupina pro seriály při NK ČR, 

- Jana Řeháková – pracovní skupina pro speciální dokumenty při NK ČR. 
 

D. KULTURN Ě-VÝCHOVNÁ A VZD ĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 

Březen – měsíc internetu 

∗ V prvním březnovém týdnu byl návštěvníkům knihovny poskytován přístup k internetu zdarma, který 
využilo 214 uživatelů, což je asi o 40 % více, než je týdenní průměr. 

∗ Uskutečnilo se šest kurzů práce s internetem pro veřejnost.  

∗ KKFB se připojila k akci Moje kniha, vyhlášené 1. března Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP). Pomocí krátké ankety byla zjišťována nejoblíbenější kniha obyvatel České 
republiky. Hlasovací formulář byl umístěn na webové stránce www.mojekniha.cz a v KKFB byla 
přístupná zdarma na všech čtenářských PC. Anketa skončila 30. září a výsledky byly vyhlášeny na 
začátku Týdne knihoven 4. října ve sdělovacích prostředcích a ve zúčastněných knihovnách. 

∗ Byl vydán seznam WWW adres týkající se nabídky a poptávky práce. 

∗ KKFB se zúčastnila celostátní soutěže o nejlepší WWW stránky českých knihoven Biblioweb. 
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Literární kv ěten 
Třetí ročník festivalu Literární květen organizovali studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati jako literární přehlídku ve dnech 18.–21. května. Autorská čtení a besedy se spisovateli, 
redaktory i nakladateli a bohatý doprovodný program se uskutečnily na mnoha místech Zlína, v Kroměříži, 
Otrokovicích a Vsetíně. Dvě besedy se konaly rovněž v KKFB. 

Týden knihoven 
V týdnu od 4. do 9. října proběhla celorepubliková propagační akce Týden knihoven. Cílem je představit 
veřejnosti knihovny jako moderní informační instituce, které nabízejí širokou škálu služeb. 
Oddělení pro děti v Ústřední knihovně uspořádalo pro žáky 3.–4. tříd ZŠ Týden s Františkem Nepilem, 
seznámení s životem a dílem Františka Nepila. 
4. října byli bezplatně registrováni čtenáři do 15 let v odděleních pro děti. 
6. října byla slavnostně otevřena v oddělení pro děti v Ústřední knihovně Čítárna U čerta s knihou za účasti 
primátora Statutárního města Zlína Mgr. T. Úlehly. V programu četl ukázky ze své knihy Čertův švagr Pavel 
Vrána, dramaturg Čítárny U čerta s knihou v Praze. M. Klepáček z nakladatelství Sursum četl dětem z knihy 
Pavla Čecha O čertovi. Pro děti MŠ a ZŠ byla vyhlášena výtvarná soutěž U všech čertů aneb Čerti 
v pohádkách. Výsledky byly vyhlášeny 6. prosince, vítězové byly odměněni. 
6. října se pro veřejnost uskutečnila beseda s PhDr. Z. Pokludou Tomáš Baťa známý a neznámý. Co se 
nevešlo do publikace „Ze Zlína do světa – příběh Tomáše Bati“.  
Ve vzdělávacím centru proběhlo šest kurzů pro veřejnost zaměřených na internet a elektronické zdroje. 
Obvodní knihovna Jižní Svahy uspořádala besedu o knihovně pro žáky 9. ZŠ se čtením ukázek 
z nejoblíbenějších knih z ankety Moje kniha, výstavky nejlépe umístěných knih a výstavu výtvarných prací 
dětí 2. tř. 9. ZŠ na téma Čarodějný svět knihy. 
V Obvodní knihovně Malenovice byla instalována výstavka nejoblíbenějších knih z ankety Moje kniha 
a výstavka výkresů žáků MŠ, tř. Svobody, a ZŠ, Komenského, Malenovice Hrdinové mé oblíbené knížky. 

Zlínské Vánoce 
KKFB přispěla svými programy pro děti i širokou veřejnost do projektu Zlínské Vánoce, který každoročně 
organizuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci s dalšími zlínskými kulturními institucemi. 

1. PŘEDNÁŠKY, BESEDY, INFORMATICKÉ LEKCE PRO ŠKOLY  

Oddělení pro děti a mládež 

∗ Pro děti mateřských škol se uskutečnilo 7 besed zaměřených především na seznámení dětí s knihovnou.  

∗ Pro základní školy byly uskutečněny 142 besedy: 
Jakub Arbes, předchůdce českého hororu leden 8.–9. třída 

Nebojte se moderní poezie únor 4.–6. třída 

Arthur Conan Doyle, otec Sherlocka Holmese březen 6.–8. třída 

Týden dětské literatury  březen  1.–5. třída 

S knihami se nenudím – hrajeme si s pohádkami duben 1.–3. třída 

Nikolaj Vasiljevič Gogol – život a dílo květen 8.–9. třída 

Čítárna U čerta s knihou květen, červen všechny věkové kategorie 

Josef Škvorecký – Život a dílo (80. výročí narození) říjen 8.–9. třída 

Tajuplný život a dílo Julesa Verna (100. výročí narození) listopad 5.–7. třída 

Vánoční černá hodinka prosinec 5.–6. třída 

Systematická výchova k informacím  průběžně všechny věkové skupiny 
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∗ Ke Dni dětské knihy (2. duben) byl uspořádán týden dětské literatury pod názvem Literární kufr . Děti 
se soutěžní hrou seznámily s autory a ilustrátory, kteří se věnují dětské literatuře. Program byl určen 
žákům 4. tříd ZŠ a dětem Pomocné školy a Praktické školy, Lazy.  

∗ Ekologická soutěž Poznej a chraň! byla uspořádána pro žáky 6. tříd 17. ZŠ a žáky Pomocné školy 
a Praktické školy, Lazy. Cílem bylo seznámit děti s pravidly chování v přírodě, ochranou životního 
prostředí (třídění odpadu) a péčí o domácí zvířata.  

∗ V rámci doprovodného programu 44. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve 
Zlíně se uskutečnilo osm pořadů ve spolupráci s Čítárnou U čerta s knihou v Praze. Pro žáky ZŠ četli 
a vyprávěli herci Mirka Součková a Petr Jančařík, spisovatelé Ivona Březinová a Ivan Binar, ilustrátorky 
Renáta Fučíková a Iva Sýkorová-Pekárková a hlavní dramaturg a organizátor Čítárny U čerta Pavel 
Vrána.  

∗ V Týdnu knihoven byla v oddělení pro děti Ústřední knihovny slavnostně otevřena Čítárna U čerta 
s knihou. V příštích letech budou pro děti pravidelně organizovány besedy se známými osobnostmi 
kulturního života na podporu dětského čtení. 

∗ Do výtvarné soutěže pro dětské čtenáře Ke všem čertům aneb Čerti v pohádkách, která byla 
vyhlášena při příležitosti otevření Čítárny U čerta s knihou, bylo přihlášeno 160 prací od dětí i třídních 
kolektivů zlínských ZŠ. Vyhodnocení a ocenění nejlepších prací proběhlo 6. prosince, vítězné práce 
byly odeslány do celostátní dětské výtvarné soutěže do Městské knihovny v Jičíně. V lednu 2005 bude 
v prostorách KKFB instalována výstavka vybraných prací. 

∗ Ve výtvarné dílně Bylinky pro vánoční pohodu si děti pod vedením P. Davidovové (DDM ASTRA) 
vyzkoušely zhotovení voňavých dárků. 

∗ Lekce Systematické práce s informacemi pro ZŠ jsou přednášeny v průběhu roku podle požadavků škol, 
celkem 17 lekcí.  

∗ Oddělení pro děti připravilo rovněž 19 besed pro školy se speciálním zaměřením: 
- Speciální škola pro děti s více vadami 
- Pomocná škola a Praktická škola (Lazy) 
- 3. ZŠ (specializace na dyslektické děti) 
- Zvláštní škola 
Pro tyto školy byly upraveny pořady Pohádky s tajemstvím, Literární kufr a Poznej a chraň! 

∗ Oddělení pro mládež ve spolupráci se vzdělávacím centrem uskutečnilo 21 lekcí informační výchovy 
pro žáky 9. tříd základních škol a l. ročníky středních škol.  

∗ Pro Ergo – společnost pro mentálně postižené starší osmnácti let, byla připravena beseda Povídání 
o knihách, které máme rádi. 

 

Hudební oddělení  

∗ Pro žáky základních škol se uskutečnily 33 besedy: 
Vývoj české populární hudby březen  1.–6. třída 

České a světové muzikály květen 6.–9. třída 

Česká hudba 2004 listopad 5.–9. třída 

Bedřich Smetana listopad 7. třída 

Vánoce v Evropě a ve světě prosinec 2.–5. třída 

∗ Se službami hudebního oddělení byli při exkurzích seznámeni žáci Pomocné školy a Praktické školy, 
Lazy, a 9. třídy 3. ZŠ Zlín. 
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Obvodní knihovna Jižní Svahy  

∗ Pracovnice uskutečnily 68 besed pro mateřské a základní školy: 
Fantasta Jules Verne únor 4.–7. třída 

Čtěte s námi  březen 1.–3. třída 

Humor a sport aneb Jak to viděli Karel Poláček a Ota Pavel duben, květen 7.–9. třída 
Znáte Hucka Finna a Toma Sawyera? aneb literatura 
amerického Jihu  

říjen 4.–6. třída 

Svět fantazie Astrid Lindgrenové listopad 1.–3. třída 

Toto je knihovna listopad MŠ Česká 

Knižní novinky v naší knihovně listopad družina 17. ZŠ 

Ladovy české Vánoce prosinec 2.–4. třída 

∗ V dubnu při příležitosti Dne Země se ve spolupráci se ZUŠ Okružní uskutečnilo před knihovnou 
Malování na chodníku (zvířátka, barevné křídy). 

∗ V červnu proběhla v oddělení pro děti anketa Poznej a chraň spojená s výstavkou výtvarných prací dětí 
DDM ASTRA na téma ochrany přírody v regionu. 

Obvodní knihovna Malenovice 

∗ Pro žáky mateřských a základních škol se uskutečnilo 26 besed a exkurzí: 
Astrid Lingrenová a její hrdinové leden 1.–3. třída 

exkurze v knihovně leden, březen, duben MŠ 

Alois Mikulka, spisovatel a ilustrátor březen 3.–4. třída 

Krteček Zdeňka Milera duben 1.–3. třída 

Rytířské mýty a legendy květen 5. třída 

Beseda o knihovně říjen 1. třída 

To kouzlo Vánoc prosinec 1.–3. třída 

 

2. PROGRAMY, PŘEDNÁŠKY A KULTURNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST 

7. ledna Josef Holcman – Sváry, beseda a autorské čtení z nové knihy 

14. ledna V nový život s Josefem Sukem (ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně) 

11. února Oskar Nedbal a Otakar Ostrčil jubilují (ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně) 

25. února Architektura – věc veřejná – beseda s Karlem Havlišem, úvodní část cyklu přednášek 
a besed o architektuře 

10. března Mládí a zrání Bedřicha Smetany (ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně) 

10. března Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima, beseda a zahájení stejnojmenné výstavy 
fotografií (ve spolupráci s občanským sdružením Humanistické hnutí Narovinu) 

březen programy v rámci celorepublikového projektu Březen – měsíc internetu 

7. dubna  Autorské čtení Jaroslava Kovandy z jeho nových knih Chlapec hrající si s krabem a Jako 
kojený anděl 

14. dubna  Věčně mladý William Shakespeare (ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně) 

14. dubna Srí Lanka – perla Indického oceánu – beseda doplněná videoprojekcí (Miloslava 
Kubíčková) 

22. dubna Altaj – cestopisná beseda v rámci Dnů Země (ve spolupráci s Magistrátem města Zlína) 
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28. dubna Rád jsem vás poznal – čtení z knihy Bohuslava Matyáše, účinkovali autor, Antonín 
Bajaja, Vlasta Grycová, Zuzana Lapčíková, František Řehák a Ludvík Jurásek 

12. května  Dvořákova hudba ve světě a ve vesmíru (ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně) 

13. května Michal Viewegh představil svoji novou knihu Vybíjená (ve spolupráci s nakladatelstvím 
Petrov a Knihkupectvím Pavel Jungmann – Archa) 

21. května besedy v rámci Literárního května (ve spolupráci s UTB ve Zlíně):  
My Gotwaldovi vnuci (vzpomínka Ivana Binara na Karla Kryla)  
Literární publicistika a soutěže. Setkání mladých autorů 

2. června Obrázky z Holandska – přednáška Adama Gebriana doplněná videoprojekcí, druhá část 
cyklu Architektura – věc veřejná 

3. června Martin Trefný – kytara – koncert v rámci 10. ročníku Dnů nevidomých na Moravě 
(ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých) 

16. června Jak poslouchat Janáčka (ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně) 

25. června Autor, jeho redaktor a nakladatelská praxe – beseda v rámci 8. Mezinárodního setkání 
spisovatelů střední Evropy, účinkovali Eva Kantůrková, Antonín Bajaja, Ivan Binar, 
Jaroslav Kovanda, Mirek Kovařík a Zeno Kaprál 

15. září Vilém Blodek a Antonín Dvořák – beseda s hudebními ukázkami (ve spolupráci 
s Domem seniorů ve Zlíně) 

22. září Beseda s Jaroslavem Pospíšilem (ve spolupráci s občanským sdružením pro vybudování 
pomníku obětem totality ve Zlínském kraji) 

6. října Tomáš Baťa známý a neznámý. Co se nevešlo do publikace „Ze Zlína do světa – příběh 
Tomáše Bati“ – beseda s autorem PhDr. Zdeňkem Pokludou 

13. října Proměny E. F. Buriana: Od jazzu a lidové hudby k opeře (ve spolupráci s Domem 
seniorů ve Zlíně) 

20. října Austrálie – beseda o životě, studiu i zajímavých místech v Austrálii (ve spolupráci se 
Student Agency) 

27. října Psaný a kreslený humor – beseda s autorem knih anekdot a aforismů Pavlem Šmakalem 
a kreslířem Mirkem Vostrým 

3. listopadu A co dál, město – beseda s Ing. arch. Jiřím Gebrianem, třetí část cyklu Architektura – věc 
veřejná 

10. listopadu Za tichých nocí – beseda věnovaná tvorbě Rudolfa Frimla (ve spolupráci s Domem 
seniorů ve Zlíně) 

10. listopadu Frankofonie – přednáška Sandrine Youx ve francouzštině (ve spolupráci s Francouzsko-
českým klubem) 

6. prosince Možná přijde i Mikuláš 

8. prosince Čas na pohádku – beseda a autorské čtení z knihy Pohádky z Moravy – účinkovali 
Hana Andronikova, Eva Eliášová, Antonín Bajaja, Josef Holcman, hudební doprovod 
Luboš Mareček a Marie a Magdaléna Petrákovy 

3. LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 

Literární sout ěž pro děti Hledání  
V září byl vyhlášen 5. ročník literární soutěže Hledání pro děti do 15 let, která je součástí projektu Klubu 
dětských knihoven SKIP Kde končí svět. Ve Zlínském kraji je soutěž vyhlašována Knihovnou Kroměřížska, 
Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana, Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín a Krajskou knihovnou 
Františka Bartoše.  
Téma pro školní rok 2004/2005 bylo zvoleno s ohledem na 200. výročí narození H. Ch. Andersena Díky za 
pohádku. Uzávěrka okresního kola byla 30. listopadu. Práce jsou hodnoceny ve čtyřech kategoriích (1. až 3. 
třída, 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída). Výsledky okresního kola budou oznámeny v březnu 2005 
a vítězové v kategoriích budou odměněni na slavnostním setkání. Vítězné práce postoupí do krajského kola, 
které v tomto ročníku organizuje Knihovna Kroměřížska. Tato knihovna ve spolupráci s KKFB vydá sborník 
nejlepších prací krajské soutěže. 
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4. ŠKOLENÍ, KURZY PRO VEŘEJNOST 

Zájemcům z řad široké veřejnosti jsou určena školení pro práci na internetu a pro vyhledávání informací 
v elektronických databázích, která se konají ve vzdělávacím centru.  
Výuku zajišťuje vedoucí vzdělávacího centra Ing. J. Tomancová, školení Elektronické informační zdroje 
v knihovně (v rámci Týdne knihoven) provedla Bc. P. Novosadová. 
 

Název  Počet kurzů Počet hodin Počet účastníků 

Internet na první pokus 11 22 97 

Internet pro nezaměstnané 7 14 57 

Elektronický katalog knihovny 6 9 16 

Internet pro maminky (BMI) 1 2 9 

Elektronická pošta (BMI) 1 2 10 

Internet pro seniory (TK) 1 2 7 

Elektronické informační zdroje v knihovně (TK) 1 1,5 2 

Celkem 28 52,5 198 
 
 

5. VÝSTAVY 

∗ Výstavy v Ústřední knihovně 
do 9. ledna Malujeme na Dřevnické aneb Rok v barvách (ZŠ Zlín, Dřevnická 1790) 

do 9. ledna Novoročenky KKFB (návrhy studentek grafického ateliéru FMK UTB ve Zlíně) 

12. ledna–6. února Umění očima sportovce (ZŠ Emila Zátopka, Zlín) 

10. února–5. března Co se nám líbí (ZŠ Komenského I, Zlín) 

10. března–9. dubna Afrika nevšedníma očima – výstava fotografií (občanské sdružení Humanistické 
centrum Narovinu) 

20. dubna–20. května výtvarné práce dětí DDM ASTRA a Ekocentra Čtyřlístek 

24. května–25. června Pravěk (ZUŠ Malenovice) 

červenec, srpen Putujeme z Indie do Evropy; Vyšívání, háčkování (Sdružení dětí a mládeže Romů 
České republiky)  

2.–30. září Ohlédnutí – výstava fotografií Františka Látala 

2.–30. září výtvarné práce dětí DDM ASTRA 

1. října–12. listopadu Přijďte se podívat na práce šikovných rukou (Střediska volného času dětí 
a mládeže Ostrov radosti)  

15. listopadu–6. ledna Rok v mateřské škole (MŠ, Slínová) 

29. listopadu–6. ledna Ten vánoční čas (MŠ, Dětská) 

 
 

∗ Výstavky v Obvodní knihovně Jižní Svahy  
leden, únor Tajemství čtyř stěn (ZUŠ, Okružní) 

březen, duben Radosti a smutky (ZUŠ, Okružní) 

květen, červen Překvapení z krabičky (linoryty) (ZUŠ, Okružní ) 

červenec, srpen Můj zabydlený kout (ZUŠ, Okružní) 

září výstava prací dětí ze ZUŠ, Okružní 
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říjen Čarodějný svět knihy (2. třída 9. ZŠ Zlín) 

říjen, listopad V záři podzimních barev (ZUŠ, Okružní) 

prosinec Vánoční malování (ZUŠ, Okružní) 
Moje louka (DDM Astra – práce z výtvarné ekologické soutěže) 

∗ Výstavky v Obvodní knihovně Malenovice 
březen, duben výstavy prací dětí MŠ, tř. Svobody  

květen, červen Keramika (ZUŠ Malenovice) 

červenec, srpen, září výstava prací dětí MŠ, tř. Svobody 

říjen Hrdinové mé oblíbené knížky (MŠ a ZŠ Malenovice) 
Vynálezy (ZUŠ Malenovice) 

listopad Ptáci (ZŠ Komenského, Malenovice) 
Trojský kůň (ZUŠ Malenovice) 

prosinec Proměny (ZUŠ Malenovice) 

 

E. EDIČNÍ A PUBLIKA ČNÍ ČINNOST 

EDIČNÍ ČINNOST  

∗ KKFB vydala a podílela se na vydání a distribuci následujících publikací: 

- Zlínský kraj a jeho kulturní organizace. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2004 (ve 
spolupráci s Muzeem Kroměřížska a odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje). 
ISBN-80-85945-38-X (náklad 5 000 výtisků) 

- PLOCEK, Jiří. Pod Javorinú. Lidové písně ze Strání. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2003. 
Zvukový záznam. Kompaktní disk (náklad 500 výtisků) 

- Pohádky z Moravy. Odpovědný redaktor Antonín Bajaja. Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna Františka 
Bartoše, 2004. 164 s. Edice Zlínský kraj; sv. 7. ISBN 80-239-3238-1 (náklad 1 500 výtisků) 

- GALUŠKA, Luděk. Slované − doteky předků. O životě na Moravě v 6.−10. století. Brno : Moravské 
zemské muzeum, 2004 (ve spolupráci s obcí Modrá a Krajskou knihovnou Františka Bartoše). 152 s. ISBN 
80-7028-218-5 (náklad 3 000 výtisků) 

- Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Krom ěřížska dne 12. listopadu 2003. 
Odpovědný redaktor Petr Pálka. Vyd. 1. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2004 (ve spolupráci s Krajskou 
knihovnou Františka Bartoše). 224 s. ISBN 80-85945-40-1 (Muzeum Kroměřížska v Kroměříži), ISBN 80-
86886-00-X (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín) (náklad 400 výtisků) 

- Cimbálové muziky Zlínského kraje. Odborná redakce Lucie Uhlíková. Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna 
Františka Bartoše, 2004 (ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti − Centrem péče 
o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje). 140 s. Edice Zlínský kraj; sv. 8. ISBN 80-86886-02-6 (Krajská 
knihovna Františka Bartoše. Zlín), ISBN 80-86185-39-7 (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti) (náklad 
800 výtisků) 

- SPATHOVÁ, Jana. Památky lidového stavitelství. Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 
2004. 176 s. Edice Zlínský kraj; sv. 9. ISBN 80-86886-04-2 (náklad 1 000 výtisků) 

- Zvuk Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění ve Zlínském kraji. Zlín : Krajská 
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 1990 -. ISSN 1214-0139. Čísla: Jaro, Léto, Podzim, Zima (náklad čísla 
500 výtisků).  

∗ Byl vydán seznam WWW adres týkající se nabídky a poptávky práce. 

∗ Připravili jsme podklady pro tisk publikace Kalendárium 2005 (výročí vybraných osobností města 
Zlína, významné světové dny), kterou vydává každoročně Magistrát města Zlína. 
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∗ Pro tisk byly připraveny publikace vydávané s podporou Edice Zlínský kraj: 

- Moje město. Kroměřížská čítanka. Sestavily a uspořádaly Anežka Fialová a Markéta Mercová. Vyd. 1. 
Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2004 (ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše 
a s přispěním města Kroměříže). 180 s. ISBN 80-85945-41-X (Muzeum Kroměřížska v Kroměříži), ISBN 
80-86886-01-8 (Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín)  

- POPELKA, Pavel. Řečeno písní. Lidové písně ze Strání. Vyd. 1. Uherský Brod : Muzeum Jana Amose 
Komenského, 2005 (ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše a s přispěním Ministerstva 
kultury ČR). 446 s. ISBN 80-86886-03-4  
 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

- KAŇKA, Jan. Elektronické versus tištěné: produkce souběžných regionálních bibliografií. 
In Sdružení knihoven České republiky : rok 2004. [Brno?] : Sdružení knihoven České republiky, 2004, 
s. 52-58.  

- KAŇKA, Jan. Elektronické versus tištěné: Produkce souběžných regionálních bibliografií. 
In Čtenář : měsíčník pro knihovny, roč. 56, č. 4, s. 110-113. ISSN 0011-2321. 

- KAŇKA, Jan. CALIMERA Usability Workshop. Ikaros [online]. 2004, č. 09 [cit. 2004-09-01]. 
Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200408019>. ISSN 1212-5075. 

- PILAŘOVÁ, Svatava. Naši sousedé. Multikulturní výchova v Krajské knihovně Františka Bartoše ve 
Zlíně. 
In Čtenář : měsíčník pro knihovny, roč. 56, č. 12, s. 400. 

- ŠIMOVÁ, Helena. O Literárním květnu ve Zlíně. 
In Duha : Informace o knihách a knihovnách z Moravy, roč. 18, č. 3, s. 14. 

- ŘEHÁKOVÁ, Jana. Minulost, současnost a budoucnost hudebního oddělení Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně.  
In Duha : Informace o knihách a knihovnách z Moravy, roč. 18, č. 2, s. 29. 

 

VYSTOUPENÍ NA SEMINÁŘÍCH A KONFERENCÍCH  

- FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Koncepce knihoven České republiky. Seminář knihoven Zlínského kraje. 
Uherské Hradiště, 22. 9. 2004. 

- KAŇKA, Jan. Spolupráce paměťových institucí v rámci Zlínského kraje. Konference Knihovny 
v pavučině spolupráce. Jindřichův Hradec, 24.–26. 6. 2004. 

- KAŇKA, Jan. Bibliografie horolezeckých průvodců po Vysokých Tatrách. Kolokvium českých, 
moravských a slovenských bibliografov. Liptovský Mikuláš, 3.–5. 10. 2004. 

- KAŇKA, Jan. CALIMERA – projekt v rámci EU. Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním 
světě. Praha, 1. a 2. 12. 2004. 

- PILAŘOVÁ, Svatava. Příspěvek k multikulturní výchově v KKFB. Seminář Interkulturní dialog 
v knihovnách. Brno, 22. 4. 2004. 

- PILAŘOVÁ, Svatava. Naši sousedé. Seminář My a ti druzí – Interkulturní dialog v knihovnách II. Praha, 
3. 6. 2004. 

- PILAŘOVÁ, Svatava. Naši sousedé. Seminář Interkulturní dialog v knihovnách. Olomouc, 25. 10. 2004. 

- PILAŘOVÁ, Svatava. Naši sousedé. Seminář Interkulturní dialog v knihovnách. Ostrava, 3. 11. 2004. 

- PILAŘOVÁ, Svatava. Práce s dyslektickými dětmi a multikulturní výchova v KKFB. Porada Klubu 
dětských knihoven. Brno, 7. 12. 2004. 
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- ŠIMOVÁ, Helena. Meziknihovní výpůjční služby. Seminář knihoven Zlínského kraje. Uherské Hradiště, 
22. 9. 2004. 

- TOMANCOVÁ, Jana. Informace o novinkách Jednotné informační brány. Seminář knihoven Zlínského 
kraje. Uherské Hradiště, 22. 9. 2004. 

 

PROPAGACE KNIHOVNY  

∗ V regionálním tisku vyšlo 57 článků o činnosti KKFB, především o kulturních programech, které 
proběhly v knihovně. 

∗ Informační služba e-bulletin založená na principu rozesílání informací o knihovně e-mailem (např. 
novinky knihovního fondu, pozvánky na výstavy a akce pro veřejnost, informace o nových službách, 
změny provozní doby apod.) má v současné době 179 uživatelů. Do konce roku bylo rozesláno 15 čísel. 

∗ Ve spolupráci s Katedrou reklamní fotografie a grafického designu Fakulty multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byl zpracován vizuální styl KKFB  (logotyp, grafický manuál). Od 
listopadu je vizuální styl plně využíván při prezentaci knihovny (hlavičkový papír, vizitky, tištěné 
dokumenty knihovny). 
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PROVOZNÍ ČÁST 

A. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 
 

KONTROLY 

∗ Kontroly byly realizovány smluvními firmami a vlastními pracovníky: 

- finanční kontrola v organizaci podle Směrnice o řídící kontrole (útvar interního auditu nebyl v organizaci 
zřízen), 

- kontrola BOZP a PO, 

- kontrola návaznosti vybíraných poplatků a jejich odvodů s výstupy z PC, 

- kontrola pokladní hotovosti, 

- kontrola docházky v návaznosti na zavedení elektronické evidence docházky, 

- kontrola plnění plánu činnosti, 

- kontrola plnění rozpočtu, 

- dokončení inventarizace za rok 2003, zahájena inventarizace za rok 2004, 

- dohlídka ekonomického odboru Krajského úřadu Zlínského kraje – nakládání s majetkem ve vlastnictví 
kraje,  

- kontrola MK ČR věcného plnění projektu v rámci programu VISK 2 Vzdělávání knihovníků Zlínského 
kraje pro práci s informačními technologiemi,  

- kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (inspektor odborového svazu pracovníků 
knihoven). 

∗ Byl zpracován dotazník NK ČR jako podklad pro analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury 
pracovníků knihoven v České republice 2003–2004. 

 
 

B. PROVOZ A ÚDRŽBA  

OPRAVA A ÚDRŽBA, VNITŘNÍ VYBAVENÍ   

Byly prováděny běžné opravy spojené s provozem budovy Ústřední knihovny, obvodních knihoven, poboček 
a depozitních skladů a opravy vybavení a zařízení. 

Ústřední knihovna 

∗ Pracoviště KKFB byla vybavena potřebným nábytkem: oddělení doplňování a zpracování knihovního 
fondu (regály a stůl), IRC (skříň na mapy, stoly do kanceláře), oddělení pro dospělé (regály pro 
vystavení novinek), ekonomické oddělení (regál). V kanceláři hudebního oddělení byla provedena 
výměna nevyhovujícího nábytku (stoly, regály, skříně). Do učebny byl zakoupen stolek pod projektor. 
Bylo zakoupeno 5 ks kancelářských židlí.  

∗ Do studovny byla zakoupena čtecí lupa pro slabozraké čtenáře. 

∗ Byly instalovány nové telefonní přístroje na všech pracovištích. 

∗ Byly instalovány dva elektrické ohřívače vody výměnou za nevyhovující a neopravitelné. 

∗ Byla provedena výsadba květin v letní čítárně a na oknech v 1. poschodí. 

∗ V oddělení pro děti byla okna u pódia opatřena bezpečnostní fólií. 
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∗ V listopadu byl dokončen rozvod počítačové sítě do studovny, čítárny a hudebního oddělení. 

∗ V srpnu byla ve spolupráci s Magistrátem města Zlína provedena pasportizace budovy. Na objektu 
nejsou žádné zásadní statické poruchy a deformace, ale je nutné opravit nezpevněné části budovy, 
opravit některé části stropní konstrukce, vyměnit okna, řešit vlhkost zdiva v přízemí. 

∗ V prosinci Magistrát města Zlína provedl výměnu dvou vstupních dveří do budovy. V souvislosti s tím 
byla provedena výměna již zastaralého nouzového osvětlení. 

Obvodní knihovna Jižní Svahy 

∗ Sklad v oddělení pro děti byl vybaven regály ze zrušené pobočky Klečůvka.  

∗ Ve skladu byly upevněny kovové regály. 

Obvodní knihovna Malenovice 

∗ Prostory Obvodní knihovny Malenovice byly vymalovány, byla provedena částečná výměna svítidel 
(zářivky) a pořízeny žaluzie. 

∗ V listopadu byla nainstalována elektronická ochrana knihovního fondu. 

Obvodní knihovna Díly 

∗ Byly získány nové prostory pro obvodní knihovnu na Dílech, tato byla opravena, vymalována 
a vybavena novým nábytkem, výpočetní technikou a zabezpečovacím systémem. 

Pobočky 

∗ Byla vymalována pobočka Kudlov. 

∗ Prostory poboček Jaroslavice, Kudlov a Velíková byly doplněny nábytkem a záclonami.  
 
 

C. ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY  

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

∗ Byly provedeny pravidelné revize v termínech podle platných právních předpisů. 

∗ V lednu bylo provedeno školení zaměstnanců o BOZP a PO, v listopadu proběhlo školení požární 
hlídky. 

∗ Noví pracovníci KKFB byli při nástupu do pracovního poměru seznámeni s bezpečnostními předpisy 
a předpisy požární ochrany a absolvovali povinnou zdravotní prohlídku. 

∗ Ochranné pracovní prostředky byly zaměstnancům poskytovány podle platných směrnic a bylo dbáno na 
jejich hospodárné využívání. 

∗ Sanitární dny (31. 3., 30. 6., 29. 9. a 15. 12.) byly využity pro očistu knihovního fondu za účelem snížení 
prašnosti v prostorách knihovny a prevenci vzniku alergických onemocnění.  

ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

∗ Budova Ústřední knihovny, prostory obvodních knihoven a sklad periodik jsou střeženy bezpečnostní 
agenturou CZ-Guard Zlín. 

POŽÁRNÍ OCHRANA 

∗ Hasicí přístroje byly doplněny do skladu Kamenná a detašovaného pracoviště Centroprojekt, v měsíci 
listopadu byla provedena pravidelná prohlídka všech hasicích přístrojů, v prosinci pravidelná kontrola 
hydrantů v Obvodní knihovně Jižní Svahy. 
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∗ Na úseku požární ochrany byly dopracovány některé dokumenty, které vyplynuly ze zákona 
č. 237/2000 Sb., o požární ochraně (operativní karty, systém zabezpečení PO v budově zvláštního 
významu). 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

∗ Odpadové hospodářství se řídilo platným Programem odpadového hospodářství KKFB. 

∗ Byly dodržovány zásady uskladnění a manipulace s chemickými látkami, které ohrožují životní 
prostředí a vodní zdroje (benzín, barvy, apod.). 

 
 

D. VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

HARDWARE 

∗ Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na počítačovou síť s ohledem na vývoj automatizace 
knihovnických procesů a vedení dalších agend knihovny je průběžně modernizováno vybavení 
knihovny. Pro pracoviště v Ústřední knihovně bylo zakoupeno 7 počítačů (pro čtenáře v hudebním 
oddělení a v oddělení pro dospělé čtenáře, služební ve studovně, v IRC, v oddělení automatizace 
a oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu). 

∗ Byl realizován projekt On-line propojení pracovišť KKFB. Byl zakoupen nový výkonný server, dvě PC 
stanice do obvodních knihoven Jižní Svahy a Malenovice, tři routery pro propojení sítí jednotlivých 
knihoven a byly zřízeny datové okruhy prostřednictvím bezdrátového přenosu. Na serveru byla uložena 
kompletní data dokumentů, sloučená data čtenářů a výpůjček, evidovaných v ústřední a v obvodních 
knihovnách. Koncem roku byl spuštěn zkušební provoz on-line propojení, jehož možnosti a funkce jsou 
ověřovány, upravovány a dolaďovány podle potřeb automatizovaného knihovnického systému. 

∗ Byl zakoupen nový server pro provoz WWW stránek KKFB. 

∗ LCD monitory byly vybaveny počítače v hudebním oddělení, studovně, IRC a v oddělení automatizace. 

∗ Byly zakoupeny 3 scannery čárových kódů pro pracoviště v Ústřední knihovně. 

∗ Byla dokončena instalace strukturované kabeláže počítačové sítě v budově Ústřední knihovny (čítárna, 
studovna, hudební oddělení). 

∗ Nová obvodní knihovna na Dílech byla vybavena výpočetní technikou (tři PC, multifunkční tiskárna, 
switch, scanner, záložní zdroj) a byla instalována počítačová síť. Část nákladů byla pokryta z dotace 
Kulturního fondu Rady města Zlína. V roce 2005 bude tato knihovna začleněna do sítě 
automatizovaných knihoven KKFB. 

 

SOFTWARE  

∗ Začátkem roku byl proveden přechod na on-line WWW Opac s novými možnostmi vyhledávání pro 
uživatele. 

∗ Byl zakoupen a instalován software pro zajištění on-line propojení Ústřední knihovny s obvodními 
knihovnami a dalšími detašovanými pracovišti (Windows Svr Ent 2003, Windows Server CAL 2003 
a Windows Terminal Svr CAL 2003).  

∗ Díky on-line propojení mají stanice v obvodních knihovnách přístup k datům, uloženým na centrálním 
serveru v Ústřední knihovně, a spouštějí jednotný knihovnický software KP-win prostřednictvím 
terminal-server klientů.  

∗ Pravidelně jsou aktualizovány databáze ČNB, SNB, ASPI, jízdních řádů a antivirové programy. 

∗ Bylo zprovozněno připojení detašovaného pracoviště v Centroprojektu na intranet. 
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INTERNET 

∗ Průběžně jsou aktualizovány a doplňovány rubriky na intranetu KKFB. 

∗ Z WWW stránek je přístupný katalog knihovního fondu KKFB, pozvánky na výstavy a programy 
pořádané pro veřejnost, knižní novinky, seznamy zvukových dokumentů na webu, novinky zvukových 
dokumentů, informace pro veřejné knihovny Zlínského kraje atd.  

∗ V průběhu roku 2004 bylo zaznamenáno 31 098 přístupů na domovskou stránku KKFB, což je o 113 % 
více v porovnání s rokem 2003, a 19 718 přístupů do on-line katalogu KKFB (o 101 % více). 

 
 

E. DOPLŇKOVÁ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST – TISKÁRNA 
Tiskárna provedla grafické zpracování, sazbu, jednobarevný a vícebarevný tisk vizitek, pozvánek, letáků, 
plakátů, brožur, zpravodajů apod. ofsetovou technikou do formátu A3 a tisk na stroji Risograf. Nabízela 
rovněž knihařské práce. 
Tiskárna zajistila 175 zakázek pro veřejnost a 51 zakázku pro KKFB. 
 
 
 
 



HOSPODAŘENÍ KKFB V ROCE 2004 
 

REKAPITULACE (v K č) 

 
Neinvestiční 
prostředky 

Investiční 
prostředky 

Krajský  úřad – příspěvek na činnost 19,564.000   - 
 – dotace ze SR 2,493.000  150.000 

Ostatní dotace  (Statutární město Zlín)        3,050.000 - 

CELKEM POSKYTNUTO              25,107.000 150.000 

 
 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v K č)   

 HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

NÁKLADY 27,306.075,79   524.725,90 

VÝNOSY 27,601.589,15  523.794,00 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 295.513,36   -931,90 

 

celkem hospodářský výsledek 294.581,46  

 
Krajská knihovna Františka Bartoše hospodařila v roce 2004 s prostředky, poskytnutými z více zdrojů. Mimo 
příspěvku od zřizovatele byly poskytnuty dotace ze státního rozpočtu (SR) a z rozpočtu Statutárního města 
Zlína (SMZ). 
 
Dotace ze SR byly poskytnuty na projekty, které KKFB předložila MK ČR. Finanční prostředky byly 
poskytnuty a použity na zajištění výkonu regionálních funkcí, on-line propojení pracovišť, na vzdělávání 
knihovníků a na zpřístupnění knihovního fondu. 
Dotace od Statutárního města Zlína byla poskytnuta na provozování knihovnických služeb na území města 
Zlína, na pořízení knihovního fondu a zpřístupnění databází a internetu v pobočce Díly. 
Dotace byly beze zbytku použity a poskytovatelům předloženo vyúčtování. V níže uvedené tabulce 
vyhodnocujeme, v jakém rozsahu byly dotace použity na jednotlivé nákladové položky. 
 
Zlínský kraj zabezpečil ty činnosti organizace, které vyplývají z knihovního zákona a z úkolů, uložených 
zřizovatelem. KKFB provedla podle aktuálních potřeb úpravy rozpočtu tak, aby byly finanční prostředky 
použity účelně a hospodárně. 
  
V roce 2004 zajistil zřizovatel – Zlínský kraj – financování KKFB ve výši 70,9 %, ze SR bylo zabezpečeno 
9 %, Statutární město Zlín přispělo částkou ve výši 11 % a z vlastních příjmů bylo pokryto 9,1 % nákladů. 
 
Nepříznivý trend v hospodaření tiskárny se v letošním roce projevil poprvé za provozování této doplňkové 
činnosti ztrátou v hospodaření. Vzhledem ke skutečnosti, že ani prognóza není příznivá, předpokládáme 
zrušení tiskařského provozu a ponechání doplňkové činnosti pouze v oboru, který více souvisí s činností 
knihovny a znamená využití stávajících kapacit personálních i materiálních – knihařské práce a kopírovaní.  
 
Hospodářský výsledek je tvořen zčásti úsporou nákladů a zčásti finančním vyjádřením stavu aktivovaného 
zboží – publikací Edice Zlínský kraj, které tvoří podstatnou část skladových zásob.  
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PLNĚNÍ ROZPOČTU NÁKLAD Ů A VÝNOSŮ  
 

HLAVNÍ ČINNOST 
 

náklady 
 Rozpočet v tis. Kč  Skutečnost 

  původní upravený v Kč 
501 Spotřeba materiálu 6.360 6.598 6,757.301,39
502 Spotřeba energie  1.110 1.110 1,057.637,74
504 Prodané zboží    350 350 72.353,44
511 Opravy a udržování  400 520 527.907,60
512 Cestovné  50 50 65.694,90
513 Náklady na reprezentaci   15 15 12.561,00
518 Ostatní služby 3.602 3.671 3,535.153,70
521 Mzdové náklady – platy    9.940 9.940 9,929.511,00
   – OOV  350 350 325.101,00
524 Zákonné sociální pojištění  3.505 3.505 3,524.920,00
527 Příděl do FKSP  199 199 198.590,00
527 Ostatní sociální náklady 250 250 272.114,80
528 Civilní služba  100 100 84.406,00
538 Poplatky   2 2 900,00
545 Kurzové ztráty   561,12
548 Manka, škody   
549 Jiné ostatní náklady  195 210 242.114,10
551 Odpisy  682 688 699.248,00

NÁKLADY CELKEM  27.110 27.558 27,306.075,79
 
 
 

výnosy 
 Rozpočet v tis. Kč  Skutečnost 

  původní upravený v Kč 
601 Tržby – ZVUK 70 70 44.244,00
602 Tržby za knihovnické služby  1.320 1.320 1,373.565,00
604 Prodej knih 11 11 8.468,00
604 Prodej publikací Edice ZK 350 350 102.120,00
621 Aktivace publikací Edice ZK 500 500 784.497,00
644 Úroky  80 80 78.560,15
645 Kurzové zisky   45,00
648 Zúčtování fondů   
649 Jiné výnosy, dary  60 60 103.090,00
654 Výnosy z prodeje majetku    
691 Provozní dotace – ZK  19.334 19.564 19,564.000,00
 Dotace ze SR  2.325 2.493 2,493.000,00
 Dotace SMZ  3.000 3.050 3,050.000,00
VÝNOSY CELKEM  27.050 27.498 27,601.589,15

 
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOSTI                                     295.513,36 Kč 
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NÁKLADY – PODLE ZDROJŮ (poskytovatelů dotací) – v tis. Kč 
                                           
Náklady 
 

Zřizovatel 
+ 

vlastní příjmy 

Dotace  
ze  
SR 

Dotace 
od 

SMZ  

Celkem 

Materiál. nákl.  4.997 360   1.400 6.757 
Spotřeba energie  763 20 275 1.058 
Prodané zboží 72   72 
Opravy a udržování  326  202 528 
Služby  2.625 905    5 3.535 
Mzdové náklady  8.348 850 732 9.930 
Ostatní osobní náklady  188 10 127 325 
Pojistné soc.a zdrav.  2.934 298 293 3.525 
Odpisy  699   699 
Ost. náklady  811 50 16 877 
Celkem náklady  21.763 2.493  3.050 27.306 

DOTACE  

1) ze státního rozpočtu 

Program Celkové náklady Dotace SR Vlastní zdroje 

Program zajištění výkonu 
regionálních funkcí knihoven 

2,406.442 2,325.000 81.442 

 
Vzdělávání knihovníků 
Zlínského kraje pro práci 
s informačními technologiemi 

 
  158.682 

 
102.000 

 
56.682 

 
On-line propojení pracovišť 
Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně  

 
455.268 

 
192.000 

 
263.168 

 
Zpřístupnění knihovních fondů 
Krajské knihovny Františka 
Bartoše zrakově postiženým 
návštěvníkům 

 
50.659 

 
24.000 

 
26.659 

2) od Statutárního města Zlína 
- dotace na nákup knihovního fondu 
(použito na nákup knih, předplatného časopisů, CD-ROM a zvukových knih 
pro knihovny působící v měst. částech Zlína) 

 

1,200.000 Kč 

- dotace na zabezpečení provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb (neinvestiční) 
 

1,800.000 Kč 

- dotace z Kulturního fondu města Zlína na projekt „Zpřístupnění      
elektronických databází a veřejně přístupný internet pro uživatele knihovny 
Díly IV ve Zlíně“ 

 
50.000 Kč 

 

3) Místní knihkupci a distributo ři knih 
– poskytování slev z realizovaných nákupů – 12 % až 24 % 
 
KKFB obdržela v roce 2004 darem 12.002 jednotek knihovního fondu.   
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INVESTICE  
 
Zdroje:  zůstatek investičního fondu  39.429,90 
   
 odpisy (hlavní i doplňková činnost) 758.714,00  
 převod z rezervního fondu 300.000,00 
 dotace MK ČR 150.000,00 
 prodej IM 2.000,00 
 CELKEM ZDROJE 

 
   1,210.714,00 

Použití: PC pro Windows NT server 278.757,50 
 užitkový vůz 644.900,00 
 detekční zabezpečovací zařízení 270.255,00 
 CELKEM POUŽITÍ  1,193.912,50 

Zůstatek investičního fondu     56.231,40 
 
 

PŘEHLED O POČTU ZAM ĚSTNANCŮ 
 
    r. 2004 
Průměrný evidenční počet 
zaměstnanců 

  hlavní č. doplňková.č. 

– fyzické osoby   57 2 
– přepočtený stav   54 0,9 
Stav zaměstnanců k 31. 12. 
– fyzické osoby 

  62 2 

z toho:  THP   53 1 
 dělníci    9 1 
Pracovníci se ZPS   2 – 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně 17. 2. 2005 
 
 
 
 

PhDr. Zdeňka Friedlová 
ředitelka 

Krajské knihovny Františka Bartoše, 
příspěvkové organizace 

 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHY 
 



PŘÍLOHA 1 

Srovnání číselných ukazatelů Krajské knihovny Františka Bartoše v letech 2003 a 2004 
 
Číselné ukazatele Krajské knihovny Františka Bartoše v roce 2004 

Oddělení Čtenáři 
Z toho 

děti 
Návštěvníci Výpůjčky  

Z toho 
děti 

Informační 
služby 
dotazy 

Besedy 

pro dospělé 8 780  101 274 463 551  9 489 13 

pro děti 2 003 2 003 21 835 114 476 114 476 2 409 185 

pro mládež 1 769  22 468 104 442  3 472 24 

studovna a čítárna   40 265 160 410  1 207  

hudební   7 831 23 712   50 

zvuková knihovna 39  457 14 535   1 

Obvodní knihovna 
Jižní Svahy 

2 081 720 19 804 105 067 25 955 5 973 68 

Obvodní knihovna 
Malenovice 

610 189 7 890 53 929 10 958 740 26 

pobočky 678 242 6 469 35 912 6 880  9 

Celkem 15 960 3 154 228 293 1 076 046 158 239 23 290 376 

 
 
 
Číselné ukazatele Krajské knihovny Františka Bartoše v roce 2003 

Oddělení Čtenáři 
Z toho 

děti 
Návštěvníci Výpůjčky  

Z toho 
děti 

Informační 
služby 
dotazy 

Besedy 

pro dospělé 8 536  91 642 410 347  3 622 14 

pro děti 1 926 1 926 19 647 85 448 85 448 2 236 218 

pro mládež 2 176  21 009 76 342  3 139 20 

studovna a čítárna   33 575 135 632  643  

hudební   8 954 21 457  0 60 

zvuková knihovna 43  406 12 094  0  

Obvodní knihovna 
Jižní Svahy 

1 703 706 17 818 98 561 23 689 4 810 89 

Obvodní knihovna 
Malenovice 

736 241 7 729 53 195 14 718 1 496 14 

pobočky 789 208 6 015 33 178 6 766 0 2 

Celkem 15 909 3 081 206 795 926 254 130 621 15 946 417 



PŘÍLOHA 2 

Přehled nejvýznamnějších článků o Krajské knihovně Františka Bartoše v roce 2004 
 
(ČTK). Knihovna znovu vydává dílo Františka Bartoše. Mladá fronta DNES : Východní Morava. Roč. 15, 
č. 32. 
 
(ČTK). Slovník představuje absolventy. Mladá fronta DNES : Východní Morava. Roč. 15, č. 54. 
 
(ČTK). Zlínská výstava přibližuje život v Keni. Právo. Roč. 14, č. 65, s. 12. 
 
(gk). Autorské čtení Jaroslava Kovandy. Zlínské noviny : Zlín. Kroměříž. Uherské Hradiště. Vsetín. Roč. 15, 
č. 84, s. 3. 
 
(hk). Knihovny slaví svůj malý svátek. Zlínské noviny : Zlín. Kroměříž. Uherské Hradiště. Vsetín. Roč. 15, 
č. 232, s. 3. 
 
(jar). Rozverní čerti přivedou děti ke čtení : knihovna ve Zlíně otevřela Čítárnu U čerta s knihou. Mladá 
fronta DNES : Východní Morava. Roč. 15, č. 234. 
 
(jar, jba). Matyáš uvede knihu : do zlínské knihovny si autor pozval zajímavé hosty. Mladá fronta DNES : 
Východní Morava. Roč. 15, č. 100. 
 
(jar). Známí spisovatelé napsali pohádky : nová knížka má přilákat děti ke čtení. Mladá fronta DNES : 
Východní Morava. Roč. 15, č. 286. 
 
(jas). Zlínský filmový festival nabírá obrátky : od záplavy filmů si malí návštěvnící festivalu mohou 
odpočinout při čtení pohádek ve zlínské knihovně. Mladá fronta DNES : Východní Morava. Roč. 15, č. 127. 
 
(kob). Architektura v knihovně. Právo. Roč. 14, č. 43, s. 12. 
 
(kob). Čas na pohádku v knihovně. Právo. nezávislé noviny. Roč. 14, č. 285, s. 13. 
 
(kob). Do knihovny na anekdoty. Právo. Roč. 14, č. 250, s. 12. 
 
(kob). Knihovna zve na autorské čtení. Právo. Roč. 14, č. 82, s. 11. 
 
(kob). Krajská knihovna by mohla být v areálu Svitu. Právo. nezávislé noviny. Roč. 14, č. 159, s. 19. 
 
(kob). Nové služby v krajské knihovně. Právo. Roč. 14, č. 228, s. 11. 
 
(kob). Registrace dětí zdarma. Právo. Roč. 14, č. 231, s. 14. 
 
(kob). Viewegh v knihovně. Právo. Roč. 14, č. 110, s. 12. 
 
(kob). Vyšlo letní číslo ZVUKu. Právo. Roč. 14, č. 181, s. 11. 
 
(kob). Zvou na Janáčka. Právo. Roč. 14, č. 140, s. 12. 
 
KOVANDOVÁ, Blanka. Čtenáři si chtějí nad knihou hlavně odpočinout. Právo. Roč. 14, č. 54, s. 12. 
 
KOVANDOVÁ, Blanka. Do sbírky pohádek přispěli spisovatelé z Moravy : krajská knihovna vydala 
i publikaci o cimbálových muzikantech. Právo. Roč. 14, č. 291, s. 14. 



 
KOVANDOVÁ, Blanka. Kraj podpořil vydání příručky o absolventech výtvarných škol. Právo. Roč. 14, 
č. 57, s. 15. 
 
(ma). Beseda o Hyenách přilákala řadu posluchačů. Zlínské noviny : Zlín. Kroměříž. Uherské Hradiště. 
Vsetín. Roč. 15, č. 224, s. 10. 
 
(mat, ČTK). Zlíňané vyhledávají Jana Nerudu. Mladá fronta DNES : Východní Morava. Roč. 15, č. 56. 
 
MOKREJŠOVÁ, Jana. Knihovny nabízejí v březnu bezplatný přístup na internet. Zlínské noviny : Zlín. 
Kroměříž. Uherské Hradiště. Vsetín. Roč. 15, č. 54, s. 4. 
 
RŮŽIČKA, Jiří. Podpořili vydání publikace F. Bartoše. Právo. Roč. 14, č. 45, s. 14. 
 
SLUŠTÍKOVÁ, Gabriela. Krajská knihovna by mohla být v areálu Svitu. Zlínské noviny : Zlín. Kroměříž. 
Uherské Hradiště. Vsetín. Roč. 15, č. 159, s. 2. 
 
TVRDOŇ, Marek. Babičky mohou mejlovat vnoučatům : knihovny připravily kurzy internetu pro seniory. 
Mladá fronta DNES : Východní Morava. Roč. 15, č. 236. 
 
(zlk). Krajská knihovna by mohla být v areálu Svitu. Týdeník Kroměřížska. Roč. 3, č. 28, s. 6. 
 
ZRNA, Pavel. Knihovny se radují, i nadále mohou půjčovat hudební nosiče. Zlínské noviny : Zlín. Kroměříž. 
Uherské Hradiště. Vsetín. Roč. 15, č. 11, s. 11.



PŘÍLOHA 3 
 

Nejpůjčovanější knihy v roce 2004 
1.  

Pořadí  Titul  Vypůjčeno 

1.  Cizí žena / Danielle Steel 93× 

2.–3. Nebe mé lásky / Nora Roberts  
Fiesta. I slunce vychází. Stařec a moře / Ernest Hemingway 

91× 

4.–5.  Kouzlo zla / Barbara Cartland 
Povídky malostranské / Jan Neruda 

88× 

6.–7. Romeo a Julie / William Shakespeare 
Kosmas. Markéta Lazarová / Vladislav Vančura 

87× 

8. Báječná léta s Klausem / Michal Viewegh 86× 

9. Hadí doupě / Agatha Christie 85× 

10.–11. Dotek lásky / Barbara Cartland  
Případ nevěrné Kláry / Michal Viewegh  

84× 
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Graf 1: Čtenáři – srovnání v letech 2002, 2003 a 2004

909 316 926 254

1 076 046

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

2002 2003 2004

Graf 3: Výp ůjčky – srovnání v letech 2002, 2003 a 2004



 
 

Graf 4: P řírůstek v roce 2004 – knihy 
(bez výměnného fondu)
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Graf 5: P řírůstek v roce 2004 – ostatní dokumenty
(bez výměnného fondu)
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