VÝROČNÍ ZPRÁVA
Krajské knihovny Františka Bartoše
za rok 2005
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ÚVOD
Základním posláním Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace (KKFB), je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb a ochrana, uchování a zpřístupnění kulturního
dědictví především literárního charakteru. Kromě funkcí krajské knihovny zajišťuje KKFB na základě
smlouvy se Statutárním městem Zlínem funkce městské knihovny, na jejíchž financování se město
podílí.
V uplynulém roce byla provedena zásadní změna v organizaci poskytování knihovnických služeb. Do
jedné online sítě byly propojeny všechny automatizované knihovny KKFB na území města Zlína, tj.
Ústřední knihovna, obvodní knihovny Jižní Svahy, Malenovice a nově otevřená Obvodní knihovna Díly.
Cílem propojení bylo umožnit návštěvníkům knihovny na základě jedné registrace využívat služeb
všech těchto knihoven a zvýšit využití knihovního fondu v obvodních knihovnách. Ve druhé polovině
roku byly v rámci Projektu internetizace knihoven Ministerstva informatiky ČR připojeny k internetu
pobočky na Kudlově, ve Lhotce, Kostelci a Želechovicích, počet míst s přístupem na internet tím
vzrostl na 17.
Těší nás, že v uplynulém roce pokračoval trend růstu zájmu o služby poskytované knihovnou. Počet
návštěvníků knihovny ve srovnání s rokem 2004 vzrostl o 12 %, počet výpůjček o 4 %. Již několik let se
zvyšuje zájem o informační služby a o služby poskytované prostřednictvím internetu. V průběhu února
byly vytvořeny a publikovány nové WWW stránky knihovny. Byla změněna jak struktura navigace, tak
grafická podoba. V soutěži Biblioweb 2005 získaly WWW stránky KKFB 1. místo v kategorii knihoven ve
městech nad 75 000 obyvatel a odborných knihoven. V roce 2005 bylo evidováno o 98 % více přístupů
na domovskou stránku KKFB než v roce 2004. Stále více čtenářů využívá nabídky online služeb
a možnosti elektronické komunikace s knihovnou.
Nedílnou součástí činnosti knihovny se staly kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost
- přednášky, literární a hudební pořady, besedy, soutěže a výstavy. Celkový počet akcí 429 svědčí
o mimořádném úsilí pracovníků knihovny a pozornosti, která je této činnosti soustavně věnována.
Zvýšil se zájem veřejnosti o kurzy s tematikou internetu a elektronické pošty. Osvědčily se pokračovací
kurzy pro seniory. Bohatá byla ediční činnost knihovny – připomeňme alespoň publikaci věnovanou
historii budovy knihovny „Od školy ke knihovně“ a časopis ZVUK Zlínského kraje.
Příkladem spolupráce knihoven paměťových institucí Zlínského kraje může být realizace projektu
v rámci programu VISK 7 Ministerstva kultury České republiky zaměřeného na ochranné reformátování
(mikrofilmování a digitalizaci) periodika Sdělení zaměstnanců fy T. & A. Baťa, na níž spolupracovaly
KKFB, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Státní okresní archiv ve Zlíně.
V rámci regionálních funkcí zajišťuje KKFB odborné služby (koordinační, informační, vzdělávací,
metodické a poradenské) pro všechny knihovny na území Zlínského kraje, které poskytují veřejné
knihovnické a informační služby. Veřejným knihovnám zřizovaným obcemi poskytuje dlouhodobé
výpůjčky knih formou výměnných souborů, pomoc při zpracování dokumentů a při revizi knihovních
fondů. Ve zbylých okresech Zlínského kraje pověřila touto činností knihovny v Kroměříži, Uherském
Hradišti a Vsetíně. Od roku 2005 jsou regionální funkce financovány z rozpočtu Zlínského kraje. Velká
pozornost je věnována celoživotnímu vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií
i dalších odborných znalostí. V souvislosti s realizací Programu internetizace knihoven vzrostl zájem
dobrovolných knihovníků o kurzy počítačové gramotnosti. KKFB se podílela na zpracování projektu
zaměřeného na vzdělávání knihovníků Zlínského kraje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů.
Podmínkou kvalitních knihovnických a informačních služeb je soustavné budování a kvalitní
zpracování knihovního fondu a zabezpečení odpovídajících podmínek pro jeho využití a uchování
příštím generacím. Knihovna je příjemcem regionálního povinného výtisku monografií a celostátního
povinného výtisku periodik, které je povinna spolu s historickým fondem podle knihovního zákona
trvale uchovávat.
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Nepodařilo se nám bohužel vyřešit zásadní otázku pro další činnost a rozvoj knihovny, a to získání
dalších vhodných prostor pro uložení knihovního fondu a rozvoj služeb. Vzhledem k závažnosti
prostorové situace musela knihovna přistoupit k hledání vhodného pronájmu skladových prostor.
Komplexní vyřešení všech otázek týkajících se umístění a dalšího rozvoje knihovny nás spolu se
zřizovatelem stále ještě čeká. Věříme, že k tomu přispěje i v loňském roce zpracovaná Koncepce
rozvoje kultury ve Zlínském kraji a Koncepce rozvoje KKFB na léta 2006–2015.
Uplynulý rok byl úspěšný a naplněný intenzivní prací, o čemž svědčí předkládaná zpráva. Se svěřenými
prostředky jsme se snažili nakládat hospodárně a efektivně a získat další na rozvoj knihovny formou
dotací a darů. Děkujeme všem dárcům, kteří věnovali knihovně knihy a další dokumenty, v loňském
roce takto knihovna získala 1300 knih.
Úspěšná činnost knihovny by nebyla možná bez podpory zřizovatele, Zlínského kraje, Statutárního
města Zlína a dobré spolupráce s pověřenými knihovnami a s provozovateli veřejných knihoven na
území Zlínského kraje, za kterou jsme vděčni. Poděkování si zaslouží tým pracovníků knihovny, který
obětavě a na profesionální úrovni zabezpečoval všechny činnosti.

15. února 2006

PhDr. Zdeňka Friedlová
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše,
příspěvkové organizace
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I.

ODBORNÁ ČÁST

A. KNIHOVNÍ FOND
1. AKVIZICE
∗

Knihovní fond byl nakoupen z příspěvku zřizovatele a z neinvestiční dotace Statutárního města
Zlína (SMZ).

∗

Jako povinný výtisk od vydavatelů se sídlem ve Zlínském kraji obdržela KKFB 459 svazků knih.

∗

Z projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna obdržela KKFB zdarma 14 titulů, tj. 18 svazků
knih českých autorů vydaných v roce 2005.

∗

Přírůstek knižního fondu v roce 2005 činil 19 806 svazky, z toho 18 192 svazků pro krajskou
knihovnu (z toho 1 992 pro pobočky) a 1 614 svazků pro výměnný fond.

∗

Průměrná cena knihy zakoupené v roce 2005 byla 189 Kč.

∗

Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů činil 1 487 knihovních jednotek, z toho
903 zvukové knihy pro nevidomé. Přírůstek multimediálních dokumentů (CD-ROM a DVD-ROM)
činil 44 tituly.

∗

Do KKFB docházelo celkem 1 997 titulů periodik (z toho 1 942 titulů jako povinný výtisk).

2. EVIDENCE, KATALOGIZACE, REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU
∗

Jmenné i věcné zpracování všech dokumentů se důsledně řídí pravidly AACR2 a UNIMARC. Tituly
jsou opatřeny klíčovými slovy, u naučné literatury znaky mezinárodního desetinného třídění,
autoritními záznamy personálií, geografických názvů a korporací. Při katalogizování je využívána
centrální databáze autorit Národní knihovny ČR (NK ČR) a přebírání záznamů z katalogů jiných
knihoven prostřednictvím internetového portálu Jednotná informační brána.

∗

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

∗

Pokračuje spolupráce na projektu NK ČR „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních
autorit“. Průběžně jsou zasílány autoritní záznamy do centrální báze v NK ČR, v roce 2005 bylo
odesláno 17 záznamů.

∗

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.

Přírůstek knihovního fondu v roce 2005 (mimo výměnný fond)
knihovní jednotky
21 207
18 192
6 266
8 459
324
2 026
1 441
3 015
72
294
11

Přírůstek celkem
z toho: knihy
z toho: beletrie pro dospělé
naučná literatura pro dospělé
z toho svázaná periodika
beletrie pro děti
naučná literatura pro děti
ostatní dokumenty
z toho: hudebniny
kartografické dokumenty
grafika
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normy
CD (kompaktní disky)
magnetofonové kazety
zvukové knihy pro nevidomé
videokazety
DVD-ROM
CD-ROM
Způsob nabytí: nákupem
darem
náhradou
povinný výtisk – monografie
– svázaná periodika
Úbytek celkem
z toho: knihy
z toho: beletrie pro dospělé
naučná literatura pro dospělé
beletrie pro děti
naučná literatura pro děti
ostatní dokumenty
z toho: kartografické dokumenty
gramofonové desky
Počet titulů docházejících periodik
z toho: povinný výtisk
Počet exemplářů periodik celkem

1 107
550
16
903
18
14
30
18 965
1 300
159
459
324
11 030
10 986
4 429
4 935
1 278
344
44
7
37
1 997
1 942
2 419

Přírůstek knihovního fondu – výměnný fond – v roce 2005
knihovní jednotky
1 614

Přírůstek celkem
z toho: knihy

1 614

z toho: beletrie pro dospělé

998

naučná literatura pro dospělé

193

beletrie pro děti

366

naučná literatura pro děti

57

Způsob nabytí: nákupem
Úbytek celkem
z toho: knihy
z toho: beletrie pro dospělé
naučná literatura pro dospělé
beletrie pro děti
naučná literatura pro děti

1 614
9
9
4
1
1
3

Celkový přírůstek knihovního fondu v roce 2005:
z toho knihy:
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22 821 knihovní jednotka
19 806 knihovních jednotek

Vyřazování
∗

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

∗

Byly vyřazeny 11 002 svazky zničených, opotřebených, zastaralých či ztracených duplicitních
tištěných dokumentů.

∗

Bylo vyřazeno 37 kusů ostatních dokumentů (gramodesky).

∗

Prodej vyřazených knih se uskutečnil 9. února, 6. a 7. dubna, 8. června, 26. října a 16. listopadu.
Bylo prodáno celkem 4 105 kusů dokumentů. Dalších 267 svazků bylo prodáno veřejným
knihovnám ČR v souladu s knihovním zákonem.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2005
krajská knihovna
Knihovní fond celkem

včetně výměnného fondu

415 349

429 033

382 316

395 990

163 570

170 584

152 497

154 739

beletrie pro děti

47 405

50 675

naučná literatura pro děti

18 844

19 992

ostatní dokumenty

33 033

33 043

z toho: hudebniny

3 300

3 300

482

482

grafika

23

23

normy

7 929

7 929

gramodesky

4 015

4 015

CD

4 302

4 302

magnetofonové kazety

1 632

1 632

10 775

10 775

172

172

14

14

389

399

z toho: knihy
z toho: beletrie pro dospělé
naučná literatura pro dospělé

kartografické dokumenty

zvukové knihy pro nevidomé
videokazety
DVD-ROM
CD-ROM

3. TVORBA DATABÁZÍ, BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOST
∗

Databáze knihovního fondu KKFB obsahovala na konci roku 2005 cca 156 tis. titulů (z toho cca
140 tis. titulů knih).

∗

Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo v roce 2006 zpracováno 1 940 záznamů. Celá
databáze článků obsahuje více než 33 tis. záznamů.

∗

V oddělení pro dospělé čtenáře je doplňována a aktualizována databáze regionálních osobností
v databázi autorit.

∗

V odděleních jsou průběžně doplňovány specializované kartotéky pro poskytování informačních
služeb (regionální osobnosti, obce zlínského regionu, Zlínský kraj, spisovatelé, ilustrátoři,
tematické kartotéky).

∗

Byla zpracována výběrová bibliografie regionální dětské literatury vydané ve Zlínském kraji
v letech 2000–2005.
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∗

Byl zpracován soupis regionální literatury Zlínského kraje za rok 2004, který byl vystaven na WWW
stránkách KKFB.

∗

Na WWW stránkách KKFB byly průběžně aktualizovány seznamy přírůstků knih, zvukových
nahrávek na CD a magnetofonových kazetách a zvukových knih pro nevidomé.

∗

Byly zpracovány aktualizované návody pro hledání knih ve volném výběru KKFB.

∗

Byla provedena přípravná analýza pro zavedení stavěcích znaků MDT u naučné literatury pro dílčí
reorganizaci knihovního fondu ve volném výběru.

4. DEPOZITÁŘE
Kromě příručních skladů 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)
Sklad na ulici Mikoláše Alše je provizorní a pro dlouhodobé uložení knihovního fondu je nevyhovující.
Periodický tisk, který od roku 2003 KKFB dostává jako povinný výtisk, je uložen ve skladu:
- Osvoboditelů 3778 (Kolektivní dům) (výpůjčka od SMZ)
Povinné výtisky jsou součástí konzervačního fondu, který musí být podle knihovního zákona trvale
uchováván. Kapacita skladu v Kolektivním domě bude po uložení povinného výtisku periodik z roku
2005 zcela naplněna.
Protože Zlínský kraj nedisponuje vlastními prostory vhodnými pro zřízení depozitního skladu
knihovního fondu, přistoupila KKFB k zajištění vyhovujících skladových prostor formou pronájmu.
5. OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU
Provedené práce

svazky

balení

30 317

opravy, převazby apod.

8 492

∗

Průběžně jsou knihy a periodika opatřovány etiketami elektronické ochrany knihovního fondu.

∗

Tituly povinného výtisku periodik byly průběžně kompletovány, ukládány v depozitním skladu ve
speciálních obalech a vybrané tituly připraveny pro knižní vazbu.
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B. KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY
Od 3. května jsou online propojeny do společné sítě všechny automatizované knihovny KKFB,
tj. Ústřední knihovna a Obvodní knihovny Jižní Svahy, Malenovice a Díly. Registrovaní čtenáři si
mohou půjčovat a rezervovat knihy a další dokumenty ve všech těchto knihovnách na základě
jednoho čtenářského průkazu. V souvislosti s tím vstoupil v platnost aktualizovaný Knihovní řád KKFB,
který sjednotil podmínky poskytování knihovnických a informačních služeb a mj. stanovil jednotné
roční registrační poplatky pro všechny automatizované knihovny:
dospělí
120 Kč
důchodci, studenti, učni
70 Kč
děti do 15 let
40 Kč
Přehled základních ukazatelů
Ukazatel

31. 12. 2003

Registrovaní uživatelé

31. 12. 2004

31. 12. 2005

15 909

15 960

15 984

Návštěvníci

206 795

228 293

256 066

Výpůjčky

926 254

1 076 046

1 123 390

∗

Každoroční nárůst základních ukazatelů odráží neustálý zájem veřejnosti o služby výpůjční
i o služby informační a konzultační. Tabulka dalších ukazatelů knihovnických a informačních služeb
je v Příloze 1.

∗

Statistika návštěvnosti zachycuje jen počet návštěvníků, kterým byly poskytnuty registrované
služby prostřednictvím pracovníků služeb. Ostatní návštěvníky, kteří užívají prezenčních služeb
(např. studium ve studovnách, vyhledávání v katalogu), evidovat nelze.

∗

KKFB svým uživatelům poskytuje:
- klasické knihovnické služby – půjčování dokumentů (knih, periodik, zvukových a dalších
dokumentů), rezervace dokumentů, meziknihovní výpůjční služby,
- 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 online
prostřednictvím internetu).

∗

Pro informační a rešeršní služby jsou používány online databáze:
Databáze

Počet hledání

Infobanka ČTK (databáze Země světa, Biografie a Česká republika)

108

mediální databanka TAM-TAM Anopress

1118

EBSCOhost

852

ProQuest 5000

139

Oxford Reference Online

47

OCLC FirstSearch

75
(údaj není
k dispozici)

COTO.JE
∗

Výpůjční služby a s nimi spojené agendy jsou v automatizovaných knihovnách prováděny
v automatizovaném knihovnickém systému KP-win.

∗

WWW stránky (http://www.kfbz.cz) byly zcela přepracovány (změněna struktura navigace,
vytvořena nová grafická podoba). Stránky informují o KKFB, její činnosti, knihovním fondu, nových
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přírůstcích fondu, aktivitách pro veřejnost, publikační činnosti. Obsahují modul vyhledávání
v online katalogu knihovny s možností rezervace momentálně vypůjčených titulů, přehledný
výběr dalších internetových odkazů i odborné informace pro veřejné knihovny.
∗

Přístup na internet je návštěvníkům poskytován ve všech automatizovaných knihovnách na 13 PC
a ve čtyřech neautomatizovaných pobočkách.

∗

Oddělení pro dospělé čtenáře poskytuje absenční a prezenční výpůjční služby beletrie a naučné
literatury, časopisů, zprostředkovává meziknihovní výpůjční službu, rezervaci literatury
a bibliografické a informační služby. Oddělení garantuje jednotnou evidenci registrovaných
uživatelů knihovny starších 15 let.

∗

Informační a referenční centrum (IRC), které je součástí oddělení bibliografie a informačních
služeb, poskytuje informace faktografické, bibliografické, referenční a konzultační a umožňuje
prezenční studium norem. V IRC je umístěn fond s regionální tematikou (knihy a periodika)
a kartotéka regionálních osobností. 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. V oddělení pro děti je speciální péče věnována dětem s různými druhy
postižení, dyslektickým dětem a dětem ze zvláštních škol. Je doplňován fond literatury zaměřené
na speciální pedagogiku. V oddělení pro děti je centrální evidence uživatelů do 15 let.

∗

Oddělení periodik, studovna a čítárna poskytuje absenční a prezenční výpůjčky novin
a časopisů, prezenční půjčování literatury (encyklopedie, výkladové a jazykové slovníky, sbírky
zákonů ad.) a informační služby především z oblasti výtvarného umění, architektury a práva.
Oddělení umožňuje prezenční studium periodik získaných jako povinný výtisk. Pracovnice
oddělení zajišťují výpůjčky periodik z detašovaného skladu v Kolektivním domě. Ve studovně je
umístěna čtecí lupa pro zrakově hendikepované návštěvníky.

∗

Od června do začátku října byla v provozu letní čítárna v atriu Ústřední knihovny.

∗

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. Půjčování zvukových dokumentů se řídí podmínkami autorského zákona
č. 121/2000 Sb.

∗

Zvuková knihovna poskytuje výpůjční služby výhradně nevidomým a zrakově postiženým
občanům. Půjčuje zvukové nahrávky knih na magnetofonových kazetách (zvukové knihy) a také
svým uživatelům umožňuje výpůjčky zvukových nahrávek z fondu hudebního oddělení.

∗

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

∗

Obvodní knihovny poskytují knihovnické služby (prezenční a absenční výpůjčky beletrie, naučné
literatury a periodik), bibliograficko-informační služby, besedy pro školy a přístup na internet.

∗

Pobočky poskytují prezenční a absenční výpůjčky knih a periodik, ve čtyřech pobočkách přístup
na internet.
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Knihovnické a informační služby – číselné ukazatele v letech 2004 a 2005
Rok
Registrovaní čtenáři
z toho čtenáři do 15 let
Návštěvníci
Výpůjčky celkem
z toho: naučné literatury pro dospělé
z toho výpůjčky periodik
beletrie pro dospělé
naučné literatury pro děti
beletrie pro děti
zvukových a jiných dokumentů
zvukových knih pro nevidomé
MVS:
vyřízené požadavky našich čtenářů
vyřízené požadavky z jiných knihoven
Rezervace literatury
Užívání internetu čtenáři celkem (hodiny)
z toho: oddělení pro dospělé čtenáře (IRC)
oddělení pro děti
oddělení pro mládež
studovna
Obvodní knihovna Jižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice
Obvodní knihovna Díly **
Přístupy na WWW stránky KKFB
Přístupy na online katalog KKFB
Akce pro veřejnost (besedy, přednášky)
Kurzy pro veřejnost
Akce pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školy)
Návštěvníci akcí pro veřejnost a školy
Odeslané upomínky celkem
z toho: 2. + 3. upomínka
upomínací dopis + pokus o smír
Kopírování z fondu KKFB (stránky)
Dotazy bibliografické, faktografické, referenční celkem
z toho: ústní
s tištěným výstupem
Počet studijních míst
Počet počítačů pro veřejnost
z toho s přístupem na internet

2004
15 960
3 154
228 293
1 076 046
467 767
226 003
418 644
61 187
96 907
17 006
14 535
379
653
5 092*
3 984
1 995
1 356
134
421
51
27
–
31 098
19 718
29
28
347
nesledováno
8 915
7 982
933
34 607
23 290
22 634
656
119
23
11

* do července 2004 byla rezervována pouze naučná literatura
** otevřena 24. 2. 2005
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2005
15 984
2 762
256 066
1 123 390
457 728
205 816
474 283
60 814
104 944
16 087
9 534
300
1 007
6 180
4 114,5
1 904,5
1 305,5
111,5
258,5
88,5
166
280
61 773
34 103
28
33
401
cca 11 000
8 706
7 850
856
31 819
24 291
23 223
1 068
130
29
17

C.

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ, METODICKÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

1. REGIONÁLNÍ FUNKCE – SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE
Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje
∗

Krajská knihovna v roce 2005 koordinovala a zajišťovala výkon regionálních funkcí knihovnám ve
Zlínském kraji. Na základě novely knihovního zákona č. 257/2001 Sb., jsou regionální funkce od
1. 1. 2005 financovány z rozpočtů krajů. Informace o výkonu regionálních funkcí pro Krajský úřad
Zlínského kraje byly v lednu 2005 zapracovány do Zásad poskytování regionálních funkcí ve
Zlínském kraji. Výkon regionálních funkcí krajská knihovna zajišťovala prostřednictvím útvaru
regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje (dále útvar regionálních služeb).

∗

Útvar regionálních služeb 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.

∗

Útvar regionálních služeb připravil smlouvy o přenesení regionálních funkcí na vybranou základní
knihovnu a spolupracoval na vytvoření Metodického pokynu KKFB.

∗

Pro rok 2005 krajská knihovna pověřila výkonem regionálních funkcí ve Zlínském kraji tři
knihovny:
pro region Kroměříž – Knihovna Kroměřížska,
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 KKFB, u Krajského úřadu Zlínského kraje o finanční zajištění výkonu
regionálních funkcí, byla pro krajskou knihovnu a tři pověřené knihovny pro rok 2005 v rozpočtu
Zlínského kraje schválena částka 8 850 tis. Kč.

Finanční částka na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2005 byla rozdělena
následovně:
Příjemce

Částka

KKFB Zlín

2 434 000

KK Kroměříž

1 949 000

KBBB Uherské Hradiště

2 116 000

MVK Vsetín

2 051 000

Zlínský kraj celkem

8 550 000

∗

Krajská knihovna Františka Bartoše byla pověřena sběrem statistických dat o činnosti knihoven ve
Zlínském kraji. Útvar regionálních služeb kraje zpracoval v měsíci únoru a březnu statistické
výkazy veřejných knihoven kraje za rok 2004. Vypracované sumáře za knihovny Zlínského kraje
předal NIPOSu.

∗

Ze získaných statistických dat byla zpracovaná a vydaná publikace Statistické výsledky činnosti
veřejných knihoven Zlínského kraje za rok 2004, která byla zaslána všem krajským knihovnám
v České republice, všem provozovatelům knihoven a profesionálním knihovnám ve Zlínském kraji.

∗

Útvar regionálních služeb zajišťoval:
- Služby poradenské a konzultační – připravil plány, rozbory a roční zprávu o výkonu
regionálních funkcí v roce 2004. V roce 2005 provedly pracovnice útvaru 124 metodických
návštěv a 245 konzultací. Z toho proběhlo 81 jednání se zástupci obcí.
- Semináře a porady – uskutečnily se čtyři porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených
knihoven ve Zlínském kraji (22. 3., 24. 6., 12. 10., 15. 12. 2005), Seminář pracovníků
profesionálních knihoven ve Zlínském kraji se konal 18. 5. 2005 v budově KKFB ve Zlíně.
Semináře se zúčastnilo 44 knihovníků a hostů. Na programu semináře byly příspěvky na téma
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-

Knihovny a projekty, Spolupráce KKFB s národnostními menšinami, Praktické aspekty
interkulturní výchovy, projekt Zavedení širokopásmového internetu do obcí Zlínského kraje,
Projekt internetizace knihoven MI ČR.
Vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií a odborné knihovnické
problematiky bylo zajištěno prostřednictvím Vzdělávacího centra knihovníků Zlínského
kraje.

∗

Útvar regionálních služeb se na žádost Ministerstva informatiky ČR podílel na zajištění sběru
žádostí o zřízení přípojky na internet v rámci Projektu internetizace knihoven (PIK). V prvním
kole PIK bylo na MI ČR odesláno 5 žádostí, ve druhém kole 10 žádostí, ve třetím kole 2 žádosti.
Informace o vyhlášení PIK a jeho jednotlivých kol byly předány provozovatelům knihoven za
spolupráce KKFB a pověřených knihoven.

∗

Útvar regionálních služeb spolupracoval se Zlínským krajem a provozovateli knihoven na přípravě
podkladů pro II. kolo projektu Zavedení širokopásmového internetu do obcí Zlínského kraje
v rámci SROP.

∗

V únoru 2005 se útvar regionálních služeb přestěhoval do náhradních prostor ve druhém
poschodí Centroprojektu.

∗

Na přelomu června a července 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 krajské
komisi, která navrhla na ocenění Obecní knihovnu v Újezdě z okresu Zlín, byla jako zástupce KKFB
vedoucí útvaru regionálních služeb Eva Peprníčková.

∗

Ministerstvo kultury ČR pověřilo KKFB provedením kontroly věcného plnění projektů z programu
VISK 3, které v roce 2004 získaly dotaci ze státního rozpočtu a byly realizovány v knihovnách
Zlínského kraje. Pověřené pracovnice krajské knihovny provedly v měsíci červenci kontrolu
v knihovnách v Boršicích, Hostišové, Poteči, Uherském Ostrohu, Zádveřících a MVK Vsetín.

∗

Útvar regionálních služeb vypracoval návrh k nominaci na Cenu Knihovna roku 2005 pro Knihovnu
Kroměřížska. Nominaci odeslala KKFB na Ministerstvo kultury ČR. Knihovna Kroměřížska Cenu MK
ČR získala za projekt Centrum celoživotního učení se zaměřením na nezaměstnané a zdravotně
postižené formou akreditovaných kurzů.

∗

Útvar regionálních služeb spolupracoval s pověřenými knihovnami a firmou Profima na analýze
zájmu knihoven o vzdělávání ve Zlínském kraji a na zpracování podkladů pro vypracování projektu
OP RLZ Vzdělávání pracovníků knihoven Zlínského kraje.

∗

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje provedl kontrolu vykazování výkonu
regionálních funkcí v pověřených knihovnách v Kroměříži (10. 11. 2005), v Uherském Hradišti
(15. 11. 2005) a ve Vsetíně (8. 12. 2005).

∗

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zajistil zakoupení elektronického
statistického programu pro sběr statistických údajů za rok 2005 z finančních prostředků na výkon
regionálních funkcí pro krajskou a pověřené knihovny.

Oddělení metodiky
∗

Výkon regionálních funkcí krajská knihovna zajišťovala pro 103 knihoven okresu Zlín a 15 poboček
KKFB (3 pobočky profesionální a 12 poboček neprofesionálních) prostřednictvím oddělení
metodiky útvaru regionálních služeb. Krajská knihovna 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 (plány, rozbory, vykazování výkonu regionálních funkcí,
komunikace s provozovateli knihoven): Metodické oddělení uskutečnilo 94 metodických

12

-

-

návštěv a 152 konzultací (z toho bylo 45 jednání se zástupci obcí). Metodické návštěvy
a konzultace byly zaměřeny na organizační záležitosti týkající se retrokonverze knihovních
fondů, evidenci a zpracování knihovních fondů zakoupených z finančních prostředků
provozovatelů knihoven, aktualizaci knihovních fondů, práce s výměnným fondem, žádost
starostů o pomoc při svozu/rozvozu výměnných souborů, vykazování výkonu regionálních
funkcí, revize a aktualizace knihovních fondů, informací o programu VISK 3 MK ČR a Projektu
internetizace knihoven MI ČR I., II. a III. kola.
Statistika knihovnických činností: V lednu a únoru 2005 byla provedena, ve spolupráci
s profesionálními knihovnami, sumarizace statistických výkazů za region Zlín pro NIPOS.
Vzdělávání knihovníků, semináře a porady: Čtyři porady pro profesionální knihovníky
regionu Zlín (30. 3. 2005 v KKFB, 22. 6. 2005 v Městské knihovně v Luhačovicích, 19. 10. 2005
v Městské knihovně v Napajedlích, 7. 12. 2005 v KKFB) se týkaly financování regionálních funkcí
v roce 2005, vykazování knihovnických výkonů regionálních služeb, I., II. a III. kola Projektu
internetizace knihoven, České národní bibliografie a digitalizace v ČR, projektu vzdělávání
pracovníků veřejných knihoven Zlínského kraje, informací ke Klubu dětských knihoven, stavu
knihoven ve Zlínském okrese, regionálních funkcí v roce 2006 a zpracování statistiky za rok
2006. Seminář pro dobrovolné knihovníky (30. 11. 2005) se konal v KKFB a byl věnovaný
dětskému čtenáři, dětské regionální literatuře (spojené s výstavkou knih), spolupráci městské
a místní knihovny a informacím o změnách ve výměnném fondu.
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 zpracovaly přírůstek výměnného fondu, který byl
zakoupen koncem roku 2004 (celkem 111 knihovních jednotek), a nákup nových knih
(1 427 svazků). V prosinci bylo nakoupeno 179 nových knih, které budou zpracovány v roce
2006. Průměrná cena knihy činila 156 Kč. Přírůstek výměnného fondu byl zakoupen za
252 050 Kč. Knihy byly výhodně nakoupeny u distributorů, kteří poskytli rabat 25 % (76 058 Kč).
V březnu byly připraveny a rozvezeny čtyři výměnné soubory pro městské knihovny:
Brumov-Bylnice, Slušovice, Štítná nad Vláří a Valašské Klobouky. Výměnný soubor obsahuje
150 knih a je zapůjčen na dobu jednoho roku. V březnu a říjnu pracovnice metodického
oddělení pracovaly na přípravě cirkulací 79 výměnných souborů. Každý ze stávajících
79 výměnných souborů byl doplněn v březnu 5 a v říjnu 5 novými knihami. V dubnu/květnu
a říjnu/listopadu byly provedeny cirkulace výměnných souborů, v rámci kterých proběhla
kontrola stávajících 79 výměnných souborů. Zkontrolované výměnné soubory byly posunuty
do další obsluhované knihovny podle plánu cirkulace. Při cirkulacích spolupracovalo
s metodickým oddělením 56/48 provozovatelů knihoven, 21/22 knihovnám svoz/odvoz
zajišťovalo metodické oddělení.

Výměnný fond pro knihovny okresu Zlín k 31. 12. 2005

13 684

Stav výměnného fondu k 31. 12. 2004

12 079

Přírůstek výměnného fondu za rok 2005

1 614

Úbytek svazků ve výměnném fondu za rok 2005
Počet vytvořených výměnných souborů
Počet svazků v jednom výměnném souboru – obce
– pobočky městských knihoven
– městské knihovny
Počet knihovních jednotek zařazených do výměnných souborů
-

9
97
130
100
150
12 140

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.
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∗

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 2005 péči a odbornou pomoc 12 neprofesionálním
pobočkám a 3 obvodním knihovnám Krajské knihovny Františka Bartoše.

∗

Knihovníci poboček v roce 2005 úzce spolupracovali s oddělením metodiky na řešení
organizačních problémů poboček a při řešení knihovnických a organizačních záležitostí.

∗

Pro kontrolu činnosti byla sledována a zpracována statistika poboček za 1. až 4. čtvrtletí roku 2005.

∗

Pobočka Prštné byla ke 31. 3. 2005 uzavřena z důvodů změny vlastníka budovy. Knihovní fond
a zařízení pobočky byly dočasně uloženy v ZŠ Podhoří. Pobočka v Prštném byla znovu otevřena
19. září 2005 ve zrekonstruovaných prostorách mateřské školy.

∗

V lednu a únoru pracovaly pracovnice metodického oddělení na zpracování knihovního fondu pro
novou Obvodní knihovnu Díly. Oddělení metodiky pracovalo na úkolech spojených s vybavením
obvodní knihovny nábytkem, označením knihovny, zavedením internetu. Obvodní knihovna Díly
byla slavnostně otevřena 24. února 2005.

∗

V měsíci červnu pracovnice oddělení metodiky pracovaly na technické úpravě knihovního fondu
pobočky Lhotka. Pobočka byla doplněna nábytkem.

∗

Během měsíce srpna byly pobočky Kostelec, Kudlov, Lhotka a Želechovice staršími počítači, které
byly koncem srpna připojeny na internet v rámci Projektu internetizace knihoven. Od září byl
internet v pobočkách zpřístupněn veřejnosti.

∗

V prosinci 2005 probíhaly v pobočce Lhotka stavební úpravy. Knihovní fond byl dočasně uložen do
náhradních prostor.
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2. VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE
Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Zlínského kraje
Hlavním úkolem vzdělávacího centra je zajištění vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci
s informačními a komunikačními technologiemi (ICT). KKFB v roce 2005 získala na projekt Vzdělávání
knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi finanční dotaci z programu VISK 2
Ministerstva kultury ČR v celkové výši 48 000 Kč.
Základem výuky byly kurzy připravené v rozsahu ECDL (European Computer Driving Licence)
s přihlédnutím k potřebám knihovníků. Proběhly kurzy všech modulů ECDL s výjimkou kurzu MS
Accessu, který nemohl být realizován pro malý počet zájemců. Každý kurz byl ukončen závěrečným
testem nabytých znalostí a hodnocením účastníků.
Pro úplné počítačové začátečníky z řad dobrovolných knihovníků probíhal odpolední kurz Začínáme
s PC. V rámci prohlubování znalostí pracovníků knihoven bylo organizováno 6 typů kurzů pro
pokročilé.
V roce 2005 se uskutečnilo 18 kurzů (256 hodin výuky), kterých se zúčastnilo celkem 158 knihovníků ze
46 knihoven Zlínského kraje, z nichž 142 absolvovali celý kurz se závěrečným testem.
Řada účastníků školení byla z knihoven, které obdržely počítač v rámci Projektu internetizace
knihoven.
∗

Přehled kurzů ICT v roce 2005
Počet
hodin

Počet
účastníků

Začínáme s PC

1

16

7

Základy IT a práce s PC ve WINDOWS

2

32

14

12

11

Textový editor MS WORD

3

48

25

23

16

Tabulkový kalkulátor MS EXCEL
Grafické možnosti PC v MS
POWERPOINT
Internet a elektronická pošta

2

32

17

16

12

1

16

10

9

6

3

48

28

25

18

WINDOWS XP – přechod z WIN 95/98

1

8

5

5

4

MS WORD pro pokročilé

1

8

11

7

10

MS EXCEL pro pokročilé

1

8

10

10

9

Grafika a digitální fotografie

1

16

12

10

7

Internet prakticky

1

8

10

10

7

Tvorba www stránek knihovny

1

16

9

8

8

Celkem

18

256

158

142

46*

* 1 krajská, 13 městských, 30 obecních, 1 muzejní a 1 knihovna nemocnice
∗

Počet
Počet
zúčastněných
absolventů
knihoven
7
7

Počet
kurzů

Typ kurzu

Počet účastníků kurzů ICT podle okresů
Okres
Počet účastníků
Kroměříž

12

Uherské Hradiště

16

Vsetín

18

Zlín

112

Celkem

158
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Ostatní vzdělávací akce pro knihovníky Zlínského kraje
Počet
Počet
hodin účastníků

Datum

Název

Lektor

4. května

České odpovědi
na postmodernu

Doc. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.,
FF Univerzity Karlovy v Praze

4

27

Ing. Jan Kaňka, KKFB

1

15

4

29

3

20

3

13

4

31

5

9

22. června,
Luhačovice
(porada
profesionálních
knihoven
okresu Zlín)
12. září
21. září
22. listopadu
29. listopadu

14. prosince

Česká národní bibliografie
- přehled, možnosti, využití
Digitalizace – současný stav
a trendy v ČR
Základy písemné
komunikace

PeadDr. Věra Facová,
OA a VOŠ Valašské Meziříčí
Mgr. Svojmila Světlíková
Tvorba autorit pro korporace
Národní knihovna ČR
Nová verze JIB
Bc. Renáta Salátová, KKFB
Mgr. J. Nejezchlebová, MZK
Organizace a úkoly školní
v Brně, S. Pilařová
knihovny
a J. Podroužková, KKFB
PhDr. Aleš Hrazdil,
Mezinárodní desetinné
Moravskoslezská vědecká
třídění v praxi
knihovna v Ostravě

Celkem

24

144

Interní kurzy pro pracovníky KKFB
Datum

Název

Lektor

37 lekcí

Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro středně
pokročilé
Online propojení KKFB
- změny v KP-win
Seznámení s ASPI
Kurz komunikačních
dovedností
ČNB a Manuscriptorium

LINGUA / „SEE YOU! English“

38 lekcí
28. a 29. dubna
19. května
1. června
8. června
22. a 29. června
5. září
7. prosince

Počet
Počet
hodin účastníků
56
10

LINGUA / „SEE YOU! English“

57

6

Ing. Jana Tomancová, KKFB

6

31

Ing. Jana Tomancová, KKFB
PaedDr. Marie Pešová, CSc., FF
Masarykovy univerzity
Ing. Jan Kaňka, KKFB

2

9

6

15

2

20

2

25

3

3

3

14

137

133

Program KP-win OFF-LINE
Ing. Jana Tomancová, KKFB
Seznámení s počítačem
Ing. Jana Tomancová, KKFB
a internetem (pobočky KKFB)
Nová verze Jednotné
Bc. Renáta Salátová, KKFB
informační brány

Celkem

Pokračovaly kurzy angličtiny (začátečníci a středně pokročilí), které byly zahájeny v září 2003. V prvním
pololetí vedli kurzy lektoři z jazykové školy LINGUA. V září jsme z důvodu nižších nákladů při
srovnatelné kvalitě výuky začali spolupracovat s jazykovou školou / „SEE YOU! English“.
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Další školení a vzdělávání pracovníků KKFB
∗

V rámci odborného vzdělávání knihovníků se 42 pracovníků KKFB zúčastnilo 33 odborných
seminářů a školení, pořádaných SKIP, SDRUK, Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou
knihovnou v Brně, krajskými a městskými knihovnami, Multikulturním centrem Praha, Informačním
centrem neziskových organizací a dalšími institucemi.

∗

Rekvalifikační knihovnický kurz v MZK v Brně dokončila jedna pracovnice.

∗

Bakalářské studium – Informační studia a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské
univerzity v Opavě, ukončila jedna pracovnice.

∗

Navazující kombinované studium – Informační studia a knihovnictví, FF Masarykovy univerzity,
ukončila jedna pracovnice.

∗

Rekvalifikační knihovnický kurz v MZK v Brně navštěvují dvě pracovnice.

∗

Navazující kombinované studium – Informační studia a knihovnictví, FF Univerzity Karlovy v Praze,
navštěvují dvě pracovnice.

Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje
Seminář se uskutečnil 28. dubna 2005 v Muzeu Kroměřížska a zúčastnili se ho zástupci galerií, muzeí,
archivů a knihoven působících na území Zlínského kraje. Hlavními tématy semináře byly zámecké
knihovny ve Zlínském kraji (jejich přehled, historie a současná situace) a regionální bibliografie
(přehled nejdůležitějších bibliografických zdrojů týkajících se kraje, perspektivy dalšího budování
regionálních bibliografií a jejich případného vydávání tiskem). Součástí semináře byly exkurze do
knihovny Arcibiskupského zámku v Kroměříži a do knihovny Muzea Kroměřížska.
Seminář pracovníků profesionálních knihoven ve Zlínském kraji
Seminář se konal 18. května 2005 v KKFB. V programu zazněly příspěvky s tématy financování
regionálních funkcí v roce 2005, spolupráce knihoven s paměťovými institucemi, projekty Knihovny
Kroměřížska a Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, multikulturní výchova v knihovnách a projekty
internetizace knihoven ve Zlínském kraji.
Projekt v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
KKFB vystupuje jako partner a příjemce služeb v projektu Vzdělávání pracovníků veřejných
knihoven Zlínského kraje z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který by měl být realizován
v letech 2006–2008. Předkladatelem projektu je Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Výsledky
výběrového řízení budou známy v únoru roku 2006. V případě obdržení dotace budou školení pro
knihovníky zdarma a vedoucí vzdělávacího centra se bude podílet na organizaci kurzů.

3. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH
∗ KKFB obdržela v roce 2005 dotace z programů Ministerstva kultury ČR na projekty:
Program
Název projektu
Odpovědný řešitel
Ing. Jana Tomancová
Vzdělávání knihovníků Zlínského
VISK 2
kraje pro práci s informačními
Mimoškolní vzdělávání
technologiemi
knihovníků
Ing. Jan Kaňka
Ochranné reformátování periodika
VISK 7
Sdělení zaměstnanců fy T. & A. Baťa
Národní program
(později Zlín : Sdělení zaměstnanců
mikrofilmování
a digitálního zpřístupnění firmy Baťa)
dokumentů ohrožených
degradací kyselého
papíru KRAMERIUS
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Dotace
48 000 Kč

30 000 Kč

Projekt z programu VISK 7 Ochranné reformátování periodika Sdělení zaměstnanců fy T. & A. Baťa
byl realizován ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín a Muzeem jihovýchodní Moravy ve
Zlíně. Reformátování (tzn. mikrofilmování a digitalizace) ročníků 1918–1932 bylo realizováno v roce
2005 z prostředků Krajské knihovny Františka Bartoše a z dotace MK ČR. Protože projektu byla MK ČR
přidělena nižší dotace, než bylo požadováno, mohlo být realizováno pouze reformátování ročníků
1918–1932 /pátečního vydání/. Díky získání dotace z Kulturního fondu města Zlína (19 397 Kč)
byly v závěru roku mikrofilmovány ročníky 1933–1945. Digitalizace těchto ročníků bude realizována
v roce 2006 v závislosti na finančních možnostech (v současnosti je podána žádost o dotační příspěvek
na Nadaci Tomáše Bati).
∗

Část nákladů na vydání publikace Od školy ke knihovně (Edice Zlínský kraj, sv. 11) byla pokryta
z dotace z Kulturního fondu města Zlína (24 000 Kč).

∗

Ve čtyřech pobočkách KKFB byl zaveden přístup na internet pro uživatele díky dotaci
Ministerstva informatiky ČR na Projekt internetizace knihoven, který hradí náklady na
připojení na tři roky, a díky výpočetní technice získané od Zlínského kraje z projektu Zavedení
širokopásmového internetu do obcí Zlínského kraje (instalace leden 2006).

4. ÚČAST V PORADNÍCH ORGÁNECH MK ČR, NK ČR, CELOSTÁTNÍCH A KRAJSKÝCH 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,

∗

Ing. Martina Bartíková – Pracovní skupina NK ČR pro zpracování seriálů,

∗

Ing. Jan Kaňka – Sekce SDRUK pro bibliografii, Sekce SDRUK ČR pro informační technologie,
Pracovní skupina NK ČR pro analytické zpracování, Pracovní skupina NK ČR pro ochranné
reformátování,

∗

Bc. Petra Novosadová – Pracovní skupina NK ČR pro zpracování speciálních dokumentů
(elektronické zdroje),

∗

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

∗

Jana Řeháková – Pracovní skupina NK ČR pro zpracování speciálních dokumentů (zvukové
dokumenty),

∗

RNDr. Helena Šimová – Komise NK ČR pro služby, hodnotitelská komise programu VISK 2,

∗

Ing. Jana Tomancová – Sekce vzdělávání SKIP,

∗

Hana Vašková – Pracovní skupina NK ČR pro věcné zpracování,

∗

Jitka Zaorálková – Pracovní skupina NK ČR pro jmenné zpracování.
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D. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
Březen – měsíc internetu
∗

V prvním březnovém týdnu byl návštěvníkům knihovny poskytován přístup k internetu zdarma,
čehož využilo 240 uživatelů (asi o 60 % více než je týdenní průměr).

∗

Uskutečnilo se osm kurzů práce s internetem pro veřejnost.

∗

KKFB se zúčastnila celostátní soutěže o nejlepší WWW stránky českých knihoven Biblioweb, kde
získala 1. místo v kategorii knihoven ve městech nad 75 000 obyvatel a odborných knihoven.

Literární květen
Čtvrtý ročník festivalu Literární květen organizovali studenti Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve dnech 24.–27. května. V krajské knihovně se uskutečnily dvě besedy
věnované současné české, slovenské a polské literatuře, spojené s autorským čtením.
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 ZŠ Týden s Eduardem Petiškou.

∗

5. října se pro veřejnost uskutečnila beseda 60 let zahraničního podnikání Tomáše Bati juniora.

∗

Ve vzdělávacím centru se uskutečnila školení počítačové gramotnosti pro veřejnost Základy
práce s internetem pro seniory, Internet a elektronická pošta a Elektronické služby
knihovny.

∗

Obvodní knihovna Jižní Svahy odměnila vylosované účastníky soutěže Jsem literární gramota
a zveřejnila výsledky ankety Pohádka a já na internetových stránkách KKFB a na nástěnce
v obvodní knihovně.

∗

V Obvodní knihovně Malenovice byly zveřejněny výsledky ankety pro děti Pohádka a já na
nástěnce, byl vytištěn informační leták o obvodní knihovně.

∗

V Obvodní knihovně Díly se uskutečnil Den otevřených dveří a školení práce na internetu.

Zlínské Vánoce
KKFB přispěla svými programy pro děti i besedou pro veřejnost Zlínské koledy 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
∗

Proběhly 2 exkurze seznamující děti mateřských škol s knihovnou a její nabídkou.

∗

Pro žáky základních škol se uskutečnilo 209 besed a dalších pořadů:

Naši sousedé (významní němečtí autoři pro děti Erich Kästner,
Otfried Preussler)

leden

4.–6. třída

Laskavý humor Jana Wericha (100. výročí narození)

únor

3.–4. třída

Nejznámější křesťanské legendy v literatuře a umění

březen

7.–9. třída

Internet pro děti
Pohádkový svět Hanse Christiana Andersena (200. výročí
narození)

březen

3.–4. třída

duben

3.–4. třída
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Ondřej Sekora a jeho knihy pro děti

květen

1.–2. třída

Systematická výchova k informacím

září

všechny věkové skupiny

Josef Václav Sládek (160. výročí narození)

říjen

8.–9. třída

Eduard Petiška: Anička malířka

říjen

2.–3. třída

Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti
Sedm světel – židovské pohádky a příběhy
(multikulturní výchova)

říjen

6.–7. třída

listopad

5.–7. třída

Poezie Jiřího Žáčka

prosinec

1.–3. třída

∗

Ve dnech 30. 5.–3. 6. 2005 se uskutečnilo pod hlavičkou Čítárny u Čerta s knihou 10 besed pod
společným názvem Co čert hercům nakukal. Pořady byly součástí doprovodného programu
45. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež a jejich cílem byla podpora dětského
čtenářství. Z knih, jejichž autory jsou herci, četli hosté filmového festivalu:
- Arnošt Goldflam: Tatínek není k zahození, četla Markéta Hrubešová (herečka)
- Zdeněk Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla, četli Tomáš Krejčí (režisér) a Filip Bobiňski (producent)
- Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky, četl Václav Vorlíček (režisér)
- Věra Plívová-Šimková: Vlčice, četla autorka a Tomáš Pospíšil (režisér)
- Jitka Molavcová: Pohádky z pastelky, četla Ema Jurková (herečka)
- Vlasta Burian: Veselé vyprávění dětem, četla Lucie Vondráčková (herečka)
- Jindřich Plachta: Pučálkovic Amina, četla Ludmila Zemanová (ilustrátorka)
- Eva Hudečková: O ztracené lásce, četla Danica Jurčová (herečka)
- Vlastimil Brodský: Na mou duši do psích uší, četl Pavel Nový (herec)
- Jan Werich: Fimfárum, četli herci Eva Hrušková a Jan Přeučil

∗

Společně s dramatickým kroužkem ZUŠ Štefánikova byly připraveny tři dramatické pořady:
- Ach ty princezny (pro 1.–3. třídy) – moderní pohádky
- Indiánské pohádky (pro 5.–6. třídy) – seznámení s životem, zvyky a rituály Indiánů Severní
Ameriky, ukázky předmětů denní potřeby kmene Lakotů, dramatizace indiánské pohádky
- Oživlý betlém (pro 1.–3. třídy) – pásmo lidové poezie

∗

Bylo realizováno 21 besed pro žáky škol se speciálním zaměřením:
- ZŠ Zlín, Slovenská 3076 (specializace na dyslektické děti)
- Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín
- Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín
- Základní škola praktická Zlín

∗

Pro děti z družiny ZŠ Zlín, Štefánikova 2701, se uskutečnilo celkem 9 akcí:
- Zimní pohádky
- Jarní příběhy
- Moderní pohádky
- Chráníme přírodu – Co se děje u vody
- Namaluj si vánoční přání

∗

Proběhlo 17 lekcí systematické práce s informacemi pro základní školy.

∗

Ve spolupráci s DDM ASTRA byla uspořádána ekologická soutěž Poznej a chraň! – Péče o domácí
mazlíčky.

∗

Pro děti z 1.–4. tříd byla připravena předvánoční zábavná soutěž Večerníček má narozeniny.

Oddělení pro mládež
∗

Ve spolupráci se vzdělávacím centrem se uskutečnilo 28 lekcí informační výchovy (vyhledávání
v katalogu knihovny, v ČNB i v dalších informačních zdrojích) pro žáky 9. tříd základních škol
a 1. ročníky středních škol a pro skupinu zahraničních studentů z UTB ve Zlíně.

∗

Pro Ergo (chráněné dílny pro mentálně postižené) byla připravena beseda Knihy o jaru a jarní
přírodě.
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Hudební oddělení
∗ Proběhlo 31 besed pro žáky základních škol:
Vývoj české populární hudby

leden

5. třída

Historie muzikálů

březen

5. třída

České muzikály

květen

5. třída

Bedřich Smetana

říjen

5. třída

Významné osobnosti české hudby

listopad

6. třída

České koledy

prosinec

5. třída

Obvodní knihovna Jižní Svahy
∗ Pro žáky mateřských a základních škol bylo realizováno 64 besed a exkurzí:
Jak najít informace v knihovně
únor

4.–6. třída

Co je to knihovna

únor

MŠ

Svět pohádek a pohádky ve světě

březen

1.–3. třída

Humor v literatuře

duben

6.–8. třída

Na návštěvě v knihovně

červen

MŠ

Naproti je knihovna

říjen

3.–5. třída

Za hobity s Tolkienem

listopad

6.–8. třída

Vánoce s Andersenem

listopad

3.–5. třída

∗

V březnu proběhla anketa pro dětské čtenáře Pohádka a já, výsledky byly prezentovány v říjnu
v Týdnu knihoven.

∗

Na září byla připravena soutěž Jsem literární gramota, jejíž vítězové byli vylosováni v Týdnu
knihoven.

Obvodní knihovna Malenovice
∗ Uskutečnilo se 11 besed pro žáky mateřských a základních škol:
František Hrubín a dětský svět

duben

1. třída

Seznámení s knihovnou

květen

MŠ

Jiří Žáček a humor v poezii

červen

9. třída

Informační beseda o knihovně

říjen

5.–6. třída

Bořík a spol. (Vojtěch Steklač)

listopad

5. třída

České Vánoce

prosinec

1.–3. třída

∗

V září proběhla anketa pro dětské čtenáře Pohádka a já, výsledky byly prezentovány v říjnu Týdnu
knihoven.

Obvodní knihovna Díly
Proběhly dvě exkurze seznamující děti Mateřské školy, tř. T. Bati 1285, s obvodní knihovnou a její
nabídkou.
2. PROGRAMY, PŘEDNÁŠKY A KULTURNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST
12. ledna
Ve víru tance do roku 2005 – beseda ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně
12. ledna

Z ostrova Réunion přes kryptogramy do České republiky – přednáška a beseda ve
francouzštině – ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem
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19. ledna
16. února
16. února
2. března
16. března
6. dubna
13. dubna
20. dubna

27. dubna
10. května
11. května
24. května
26. května
7. června
15. června

Zlínský kraj – genius loci – beseda s autorem stejnojmenné knihy prof. Jaroslavem
Vencálkem
Proměny Obrázků z výstavy M. P. Musorgského – beseda ve spolupráci s Domem
seniorů ve Zlíně
Současná a budoucí výstavba ve Zlíně – přednáška a beseda s Ing. arch. Pavlem
Novákem, 4. část cyklu Architektura – věc veřejná
Koncert žáků ZUŠ Morava, spol. s r. o.
Sergej Rachmaninov, mistr nekonečné melodie – ve spolupráci s Domem seniorů
ve Zlíně
Život a dílo architekta Dušana Jurkoviče a jeho tvorba v našem regionu –
přednáška Mgr. Ladislavy Horňákové, 5. část cyklu Architektura – věc veřejná
G. F. Händel – hudba bez hranic – beseda ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně
Prvek Země v naší povaze aneb Kterak živly ovlivňují naše fyzické i duševní
projevy – zážitková dílna Jiřího Sadily z Ekocentra Čtyřlístek – ve spolupráci
s Magistrátem města Zlína v rámci Dnů Země
Zámek Lešná. Co jsme dosud nevěděli o zámku a jeho majitelích – prezentace
knihy Zámecký areál Lešná – sídlo rodu Seilernů a lukovského panství a beseda
s autorem PhDr. Zdeňkem Pokludou
Setkání s Michalem Vieweghem – literární čtení, autogramiáda a beseda s autorem
a nakladatelem Martinem Pluháčkem o nové knize Lekce tvůrčího psaní – ve
spolupráci s Nakladatelstvím Petrov a Knihkupectvím Pavel Jungmann-Archa
František Hrubín, Petr Eben: Jobova noc – básnická skladba doplněná varhanní
suitou k 60. výročí osvobození ČR – ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně
Současná česká a slovenská beletrie (Jiří Stránský, Ondřej Vaculík, Marie Šťastná,
František Listopad, Uršula Kovalyk, Peter Krištúfek) – ve spolupráci s UTB ve Zlíně
v rámci festivalu Literární květen
Polská literatura a překladatelství (Jacek Podsiadlo, Leszek Engelking, Václav
Burian) – ve spolupráci s UTB ve Zlíně v rámci festivalu Literární květen
Koncert v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě – Michaela Linková
(flétna), Filip Moravec (kytara) – ve spolupráci se SONS ve Zlíně
Špičkoví tenoři 20. století – ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně

15. června

Setkání s poezií a hudbou – ve spolupráci s Klubem přátel hudby a poezie, přednes
Zdena Kružíková, Václav Hanzl, Tomáš Slepánek a přítomní regionální autoři
24. června
Beseda se spisovateli – autorské čtení a beseda v rámci 10. mezinárodního setkání
spisovatelů střední Evropy (Ivan Binar, Milan Hrabal, Jakub Chrobák, Zeno Kaprál,
Pavel Kotrla, Jaroslav Kovanda a Leoš Slanina, úvodní slovo Antonín Bajaja)
14. září
Regionální autoři nakladatelství ALISA Petřvald – autorské čtení a beseda (Vladimír
Cetkovský, Miroslav Kapinus, Vladimír Kostiha, Břetislav Kotyza, Petr Smetana)
5. října
60 let zahraničního podnikání Tomáše Bati juniora – přednáška Mgr. Marka
Tomaštíka z Nadace Tomáše Bati
12. října
Tančila jsem v synagoze – beseda o nové knize s autorkou Milenou Fucimanovou
s doprovodným programem Divadla hudby a poezie Agadir
19. října
Fibichova pozdní láska – ke 155. výročí narození a 105. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha,
ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně
19. října
Bretagne – přednáška francouzského lektora Henriho Noubela, ve spolupráci
s Francouzsko-českým klubem
2. listopadu Království slivovice – o palírenství na Valašsku a ve Vizovicích od 17. století
po dnešek a o nové knize hovořil autor Marcel Sladkowski
16. listopadu Hudební odkaz Césara Francka – ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně
30. listopadu Architektura ovlivněná astronomií – přednáška ing. arch. Ivana Havlíčka, 6. část
cyklu Architektura – věc veřejná
14. prosince Zlínské koledy – vánoční koledy Jozefa Cekoty ze Zlína a pastorely Jana Jakuba Ryby,
ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně
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3. LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Literární soutěž pro děti Zlínského kraje
Soutěž pro dětské autory do 15 let je součástí celostátního projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde
končí svět a ve Zlínském kraji je každoročně vyhlašována Knihovnou Kroměřížska, Knihovnou Bedřicha
Beneše Buchlovana, Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín a Krajskou knihovnou Františka Bartoše.
Téma pro školní rok 2004/2005 Díky za pohádku bylo zvoleno s ohledem na 200. výročí narození
H. Ch. Andersena. Do okresního kola 5. ročníku soutěže se přihlásilo 344 dětí ze 34 škol zlínského
okresu, které zaslaly celkem 350 příspěvků. Okresní kolo bylo vyhodnoceno na slavnostním setkání
vítězů 13. dubna v KKFB. Celkem 17 dětí, vítězů ve čtyřech věkových kategoriích, obdrželo diplomy
a knižní ceny. O hudební doprovod slavnostního odpoledne se postarali žáci ZUŠ Harmonie Zlín.
Krajské kolo, které v tomto ročníku organizovala Knihovna Kroměřížska, bylo zakončeno slavnostním
odměněním vítězů v knihovně Acibiskupského zámku v Kroměříži 11. května, po němž byla pro děti
připravena prohlídka zámku a Podzámecké zahrady. Ve spolupráci Knihovny Kroměřížska a KKFB byl
vydán sborník nejlepších prací krajské soutěže.
V září byl vyhlášen 6. ročník soutěže pro školní rok 2005/2006. Mottem tohoto ročníku je Malé a velké
v životě a ve světě (témata Trpaslík přemůže i obra, Kapka dobra vyléčí moře zla, I malý člověk vykoná
velké činy).
Své příspěvky do regionálního kola zaslalo 230 dětí z 31 školy zlínského okresu. Vyhlášení výsledků
okresního kola proběhne 5. dubna 2006 v KKFB, krajské kolo bude uzavřeno setkáním vítězů
10. května 2006 v Alternativě, kulturním institutu Zlín. Na finanční zabezpečení vydání sborníku
nejlepších prací požádala KKFB o dotaci z programu MK ČR Knihovna 21. století.
4. ŠKOLENÍ, KURZY PRO VEŘEJNOST
Pro zájemce o práci s internetem organizujeme pravidelná školení Internet na první pokus. Na toto
školení volně navazuje seznámení s principy elektronické pošty Elektronická pošta pro začátečníky.
V kurzu si účastníci mohou zřídit schránku elektronické pošty a vyzkoušet si základní dovednosti při
využívání této služby. V rámci školení Internet pro nezaměstnané byl účastníkům prezentován výběr
internetových adres s nabídkou pracovních míst. V pravidelném kurzu Katalog knihovny si zájemci
vyzkoušeli hledání v elektronickém katalogu KKFB podle různých kritérií, rezervaci dokumentů a byli
seznámeni s dalšími elektronickými službami knihovny.
V rámci Březena – měsíce internetu se uskutečnilo školení Internet pro maminky na mateřské dovolené
spojené s hlídáním dětí a kurz Internet pro seniory. Nově byl zařazen kurz Hledáme na internetu.
V Týdnu knihoven byla nabídka akcí pro veřejnost rozšířena o třídenní kurz Základy práce s internetem
pro seniory a Elektronické služby knihovny (prezentace elektronických informačních zdrojů dostupných
v knihovně, e-bulletinu a dalších elektronických služeb knihovny).

Elektronická pošta

8

Celkový
počet hodin
16

Hledáme na internetu

1

2

12

Internet na první pokus

9

18

82

Internet pro maminky

1

2

8

Internet pro nezaměstnané

3

6

10

Internet pro seniory

4

8

35

Katalog knihovny

5

10

32

Elektronické služby knihovny

1

2

5

Základy práce s internetem pro seniory

1

6

14

33

70

266

Název

Celkem

Počet kurzů
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Počet
účastníků
68

5. VÝSTAVY
∗ Výstavy v Ústřední knihovně
do 7. ledna
Rok v mateřské škole – MŠ, Slínová
10.–21. ledna
24. ledna–18. února

U všech čertů aneb Čerti v pohádkách – výstava soutěžních prací dětí
zlínských základních škol
My v roce 2005 – ZŠ Emila Zátopka

21. února–18. března

Svět očima dětí – ZŠ Zlín, Havlíčkovo nábřeží 3114

21. března–15. dubna

Práce malých i větších mistrů – Středisko volného času dětí a mládeže

18. dubna–12. května

Dřevnická paleta – ZŠ Zlín, Dřevnická 1790

16. května–15. června

Jak nás baví malování – MŠ U Šnečka, Štefánikova

10.–24. června

DDM ASTRA Zlín

1. července–31. srpna
4.–27. září

Tři pohledy, Zapomenutá a současná romská řemesla – výstavy Sdružení
dětí a mládeže Romů ČR
DDM ASTRA

3.–31. října

Svítí, svítí sluníčko – MŠ, Dětská

1.–30. listopadu

Přehlídka výtvarných prácí žáků ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

od 1. prosince

Poslední list z kalendáře – ZUŠ Harmonie

∗ Výstavky v Obvodní knihovně Jižní Svahy
leden
Vánoční malování – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
Moje louka – DDM ASTRA z výtvarné ekologické soutěže
únor, březen
Zátiší v akvarelu – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
Naše knihovna – ZŠ Zlín, Křiby
duben, květen
Struktury – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
květen, červen

Poznej a chraň – Naše zvířata – DDM ASTRA Zlín

červen–září

Co nosím ve své hlavě – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

říjen–listopad

Frotáže – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

prosinec

Pastva pro oči a papír – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

∗ Výstavky v Obvodní knihovně Malenovice
leden
Orloj – ZUŠ Zlín-Malenovice
leden–březen

Malujeme svět – MŠ, tř. Svobody

duben, květen

Jarní výstava – MŠ, tř. Svobody

červen

Z pohádky do pohádky – MŠ, tř. Svobody

červenec–září
říjen, listopad

Prázdinové radovánky – MŠ, tř. Svobody
Pestrý podzim – MŠ, tř. Svobody
Keltský stromokruh – ZUŠ Zlín-Malenovice
Barevný svět – MŠ, tř. Svobody

prosinec

∗ Výstavky v Obvodní knihovně Díly
Ve vestibulu knihovny byly Ekocentrem Čtyřlístek instalovány panely s ekologickou tématikou.
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E. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
EDIČNÍ ČINNOST
KKFB vydala a podílela se na vydání a distribuci následujících publikací:
∗

PORTL, Pavel. Bedřich Beneš Buchlovan, známý neznámý. Uherské Hradiště, Zlín : Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, Knihovna B. Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, Krajská
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Muzejní spolek v Uherském Hradišti, 2005. Vydáno
s podporou Edice Zlínský kraj. ISBN 80-86185-42-7 (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), ISBN
80-86886-05-0 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín) (náklad 300 výtisků)

∗

Díky za pohádku. Sborník nejlepších prací – krajské kolo literární soutěže pro děti pořádané
veřejnými knihovnami Zlínského kraje v rámci projektu Klubu dětských knihoven SKIP.
Kroměříž, Zlín : Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace, Krajská knihovna Františka
Bartoše, příspěvková organizace, 2005. Vydáno s podporou Edice Zlínský kraj. ISBN 80-86759-01-6
(Knihovna Kroměřížska. Kroměříž), ISBN 80-86886-07-7 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín)
(náklad 500 výtisků)

∗

Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce
společné popisuje František Bartoš. Reprint z roku 1898. Zlín : Krajská knihovna Františka
Bartoše, příspěvková organizace, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace,
2005. Edice Zlínský kraj, svazek 10. ISBN 80-86886-06-9 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín),
ISBN 80-903411-2-8 (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně) (náklad 800 výtisků)

∗

POPELKA, Pavel. Řečeno písní. Lidové písně ze Strání. Uherský Brod, Zlín : Muzeum Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě, Krajská knihovna Františka Bartoše, 2005. Vydáno s přispěním
Ministerstva kultury České republiky a s podporou Edice Zlínský kraj. ISBN 80-86886-03-4 (náklad
1 000 výtisků)

∗

VALŮŠEK, David. Od školy ke knihovně. Historie budovy Krajské knihovny Františka Bartoše
ve Zlíně. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, 2005. Vydání knihy
podpořily Zlínský kraj a Kulturní fond města Zlína. Edice Zlínský kraj, svazek 11. ISBN 80-86886-10-7
(náklad 800 výtisků)
Text kapitol IX, X : Friedlová, Zdeňka. Redakce : Gajdošíková, Pavla.

∗

PAVLIŠTÍK, Karel. Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku. Zlín :
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, příspěvková organizace, 2005. Vydáno s podporou Edice Zlínský kraj. ISBN 80-86886-08-5
(Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín), ISBN 80-903411-3-6 (Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně) (náklad 800 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)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
∗

FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Nová knihovna pro veřejnost na Dílech. Magazín Zlín, Roč. 11, č. 4, s. 4.

∗

FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Týden knihoven. Magazín Zlín, Roč. 11, č. 10, s. 17.

∗

KAŇKA, Jan. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004. Ikaros [online]. 2005, č. 01 [cit.
2005-01-01]. Dostupný na World Wide Web:
<http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200412032>.
ISSN 1212-5075.

∗

KAŇKA, Jan. Bibliografie horolezeckých průvodců po Vysokých Tatrách. In Sdružení knihoven
České republiky. rok 2005. [Brno?] : Sdružení knihoven České republiky, 2005. S. 76-82.
ISBN 80-86249-32-8.

∗

KAŇKA, Jan. CALIMERA Usability Workshop. In Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004.
Praha : Národní technické muzeum, 2005. S. 52-55. ISBN 80-86249-32-8.

∗

KAŇKA, Jan. Spolupráce knihoven paměťových institucí ve Zlínském kraji. Čtenář : měsíčník pro
knihovny. Roč. 57, č. 3 (2005), s. 78–80. ISSN 0011-2321.
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VYSTOUPENÍ NA SEMINÁŘÍCH A KONFERENCÍCH
∗

FRIEDLOVÁ, Zdeňka, ČÁSTKOVÁ, Pavla: Zámecké knihovny ve Zlínském kraji – složité osudy,
nesnadné pátrání (seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 28. dubna 2005,
Muzeum Kroměřížska)

∗

FRIEDLOVÁ, Zdeňka, PILAŘOVÁ, Svatava: Dětská regionální literatura (se zaměřením na Zlínský
kraj) (seminář dobrovolných knihovníků, 30. listopadu 2005, Zlín)

∗

KAŇKA, Jan: Databáze Manuscriptorium – historické fondy (nejen) zámeckých knihoven (seminář
knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 28. dubna 2005, Muzeum Kroměřížska)

∗

KAŇKA, Jan, GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla: Působení firmy Baťa na Slovensku a jeho ohlasy v tisku
(Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů 2005, 2.–4. října 2005, Čejkovice)

∗

PEPRNÍČKOVÁ, Eva: Projekt internetizace knihoven Ministerstva informatiky ČR (seminář
profesionálních knihoven Zlínského kraje, 18. května 2005, Zlín)

∗

PILAŘOVÁ, Svatava, ŠIMOVÁ, Helena: Naši sousedé – multikulturní výchova v KKFB (seminář
profesionálních knihoven Zlínského kraje, 18. května 2005, Zlín)

∗

PODROUŽKOVÁ, Jana: Informační lekce pro školy (seminář Organizace a úkoly školní knihovny,
29. listopadu 2005, Zlín)

∗

ŠTANCLOVÁ, Iveta, HOFERKOVÁ, Jana: Místní knihovna a děti, výchova ke čtenářství (seminář
dobrovolných knihovníků, 30. listopadu 2005, Zlín)

PROPAGACE KNIHOVNY
∗

V denním tisku bylo publikováno 47 článků o knihovně (informace o kulturních a vzdělávacích
pořadech pro veřejnost a děti, o vydaných publikacích apod.).

∗

Informace o některých akcích knihovny byly zveřejněny rovněž v rubrice Magazín Zlín televizní
stanice Television Net.

∗

Nabídka vzdělávacích a kulturních pořadů pro veřejnost je pravidelně zveřejňována v měsíčnících
Magazín Zlín a Inzlin.

∗

Pro uživatele byl zpracován aktualizovaný návod pro hledání knih ve volném výběru.
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II. PROVOZNÍ ČÁST
A. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST
Informace o provedených kontrolách – viz EKONOMICKÁ ČÁST.
∗

Organizační řád byl novelizován dvěma doplňky (Rozhodnutí ředitele 2/2005 a 3/2005).

∗

Knihovní řád byl novelizován dodatkem ze dne 29. 4. 2005 v návaznosti na online propojení
automatizovaných knihoven.

∗

Byly zpracovány podklady pro Koncepci rozvoje kultury ve Zlínském kraji a Koncepci dalšího
rozvoje KKFB na léta 2006–2015.

∗

Byl vydán metodický pokyn Zásady účtování a evidence regionálních funkcí v roce 2005.

∗

V návaznosti na změnu financování regionálních funkcí z rozpočtu Zlínského kraje byly
zpracovány Zásady poskytování regionálních funkcí ve Zlínském kraji (leden 2005) a Zásady
poskytování regionálních funkcí ve Zlínském kraji v roce 2006 (prosinec 2005).

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.
∗

Byla provedena oprava výtahu.

∗

V listopadu byly vyčištěny okapy na budově Ústřední knihovny.

∗

Pracoviště byla vybavena potřebným vybavením:
- v Ústřední knihovny tři knižní regály a kartotéka na přihlášky čtenářů do oddělení pro dospělé
čtenáře, skříň na uložení CD do hudebního oddělení, dva bezšňůrové telefony, lednička,
- kopírka a lednička pro Obvodní knihovnu Malenovice,
- 7 knižních regálů, 8 stolů a bezšňůrový telefon pro Obvodní knihovnu Jižní Svahy.

∗

V odděleních pro děti a mládež a pro dospělé čtenáře byla provedena pravidelná údržba
podlahových krytin.

∗

Byly vymalovány vstupy a chodba v přízemí Ústřední knihovny.

∗

Místnost po zrušené tiskárně byla opravena a vybavena starším nábytkem pro pracoviště
vyřazování knihovního fondu. Bylo zde rovněž umístěno digitalizačního pracoviště.

∗

Příruční sklad periodik byl vymalován a dovybaven starším nábytkem.

∗

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

∗

Byly zpevněny regály ve skladech oddělení pro dospělé čtenáře.

∗

Byly vyměněny termoregulační ventily radiátorů ústředního topení v Ústřední knihovně.

∗

V Obvodní knihovně Malenovice bylo vyměněno 10 zářivek.

∗

Bylo dokončeno zařízení Obvodní knihovny Díly.

∗

V měsíci srpnu byla přestěhována pobočka Prštné do nových prostor v mateřské škole.

∗

Prostory pobočky Lhotka byly doplněny nábytkem.

∗

Z prostředků SMZ byly provedeny opravy budovy Ústřední knihovny:
- zhotovení nových podlah (teraco) ve vstupech,
- zhotovení replik ozdobných váz na střechu,
- doplnění měděných svodů po krádeži,
- opravení dlažby v atriu a stěn v kotelně po zatékání z atria,
- nové sněhové zábrany na severní straně střechy,
- nový chodník před budovou Ústřední knihovny.
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∗

Správa domů Zlín, spol. s r. o., financovala opravy v Obvodní knihovně Jižní Svahy:
- rekonstrukce elektroinstalace,
- oprava stěny po zatékání v oddělení pro děti.

∗

Po opravách v Obvodní knihovně Jižní Svahy byl proveden úklid všech prostor.

C. ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
∗

Byla provedena revize tlakových nádob v kotelně, hasicích přístrojů, schodišťové plošiny,
elektrických spotřebičů, hydrantu, pravidelně se provádí revize výtahu.

∗

V březnu bylo provedeno školení zaměstnanců o BOZP a PO.

∗

V červnu bylo provedeno pravidelné přezkoušení řidičů.

∗

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

∗

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

∗

Čtyři sanitární dny (23. 3., 29. 6., 21. 9., 21. 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
∗

23. 3. 2005 byl v Ústřední knihovně proveden cvičný evakuační poplach.

∗

Byl dopracován Evakuační plán KKFB.

∗

16. 12. 2005 bylo provedeno školení požárních hlídek.

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 A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA, SYSTÉM PRO OCHRANU KNIHOVNÍHO FONDU
∗

Do hudebního oddělení byla pořízena nová audiovizuální technika (televizor, videopřehrávač
a DVD přehrávač).

∗

Z důvodu neopravitelné závady byly vyměněny elektronické součásti antén systému
elektomagnetické ochrany knihovního fondu v oddělení pro dospělé čtenáře.

∗

V Obvodní knihovně Malenovice byl instalován systém elektomagnetické ochrany knihovního
fondu (antény a kombinovaný aktivátor/deaktivátor).

∗

Do oddělení pro děti byl zakoupen nový kombinovaný aktivátor/deaktivátor LCS Pro náhradou za
poruchový přístroj.

HARDWARE
S ohledem na rychlý vývoj automatizace knihovnických procesů a agend knihovny a zvyšující se
nároky na používané informační technologie je postupně modernizováno vybavení knihovny.
∗

Byla zakoupena vysokorychlostní a velkoobjemová tiskárna HP 4250 DTNSL.

∗

V průběhu roku bylo zakoupeno 16 ks PC (pro čtenáře v oddělení pro dospělé čtenáře, v oddělení
pro děti a v čítárně, služební pro oddělení bibliografie a informačních služeb, oddělení pro děti,
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hudební oddělení, akvizici, ekonomické oddělení, sekretariát, útvar regionálních služeb, oddělení
automatizace, ředitelnu a pracoviště ediční činnosti).
∗

Dále bylo zakoupeno 14 ks LCD 19“ z důvodu výměny za nevyhovující starší CRT monitory.

∗

Byly provedeny opravy serverů (zálohovací mechanika, výměna disku).

∗

V průběhu roku byly zakoupeny 4 ks snímačů čárových kódů, jimiž nahrazeny starší nefunkční
snímače.

∗

V rámci projektu Ochranné reformátování periodika Sdělení zaměstnanců fy T. & A. Baťa bylo
zakoupeno zařízení pro digitalizační pracoviště (planetární scanner Atlas s fotoaparátem Konica).

SOFTWARE
Programové vybavení a elektronické informační zdroje jsou monitorovány a průběžně aktualizovány
a modernizovány.
∗

Pravidelně jsou aktualizovány zdroje ASPI, ČNB, SNB, IDOS.

∗

Byl zakoupen program na evidenci výpočetní techniky a licencí software. Je sledována
a udržována legálnost zakoupeného a používaného programového vybavení.

∗

Průběžně byly doplňovány a zdokonalovány funkce knihovnického software KP-win, především
pro zajištění online propojení sítě automatizovaných knihoven. V 1. pololetí bylo provedeno
připojení Obvodní knihovny Díly do sítě a v květnu byl zahájen provoz jednotné evidence
uživatelů a výpůjčních služeb v Ústřední knihovně a obvodních knihovnách KKFB.

∗

Antivirová ochrana je aktuálně řešena antivirovým SW AVG.

∗

Byl zakoupen grafický SW Adobe Photo Suite 2.0 CZ pro zpracování grafických dokumentů (WWW
stránky, fotografie, prezentace atd.)

INTERNET
∗

V průběhu února byly vytvořeny a publikovány nové WWW stránky knihovny. Byla změněna jak
struktura navigace, tak grafická podoba (vizuální styl). V soutěži Biblioweb 2005 získaly WWW
stránky KKFB 1. místo v kategorii knihoven ve městech nad 75 000 obyvatel a odborných
knihoven.

∗

WWW stránky jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Do konce roku 2005 byly evidovány
61 773 přístupy na domovskou stránku KKFB, což je o 98 % více než ve stejném období roku 2004,
a 34 103 přístup na online katalog (o 73 % více).

∗

Průběžně jsou aktualizovány a doplňovány rubriky na intranetu KKFB.

E. DOPLŇKOVÁ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST – KNIHAŘSKÁ DÍLNA
V roce 2004 vykázalo provozování doplňkové činnosti – tiskárny – ztrátu v hospodaření. Vzhledem
k této skutečnosti, byla od 1. 4. 2005 omezena činnost tiskařského provozu a doplňková činnost
ponechána pouze v oboru, který více souvisí s hlavní činností knihovny a znamená využití stávajících
kapacit personálních i materiálních, tj. knihařské práce a kopírování.
V roce 2005 zajistila knihařská dílna 64 zakázek pro veřejnost a 67 zakázek pro KKFB.
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III. EKONOMICKÁ ČÁST
HOSPODAŘENÍ KKFB V ROCE 2005

REKAPITULACE (v Kč)
Neinvestiční
prostředky
Krajský úřad – příspěvek na činnost
– z toho regionální služby

22,672.000

–

2,434.000

–

78.000

–

3,043.397

–

25,715.397

–

– z toho dotace ze státního rozpočtu
Ostatní dotace (Statutární město Zlín)
CELKEM POSKYTNUTO

Investiční prostředky

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v Kč)
HLAVNÍ ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

NÁKLADY

28,037.317,45

63.572,20

VÝNOSY

28,125.378,35

79.311,00

88.060,90

15.738,80

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

103.799,70

Na rok 2005 byl Krajské knihovně Františka Bartoše, příspěvkové organizaci, stanoven příspěvek (po
změnách) na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 20.160.000 Kč (bez účelových dotací) a na
zajištění výkonu regionálních služeb ve výši 2,434.000 Kč (rozhodnutím zastupitelstva Zlínského kraje
č. 0031/Z03/05 ze dne 16.3.2005).
Účelově byly přiděleny prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele Zlínského kraje na
projekty VISK 2 (Mimoškolní vzdělávání pracovníků) ve výši 48.000 Kč a VISK 7 (Národní program
mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru
Kramerius) ve výši 30.000 Kč. Peněžní prostředky byly vyčerpány v přidělené výši.
KKFB získala v roce 2005 dotace od Statutárního města Zlína (SMZ) ve výši 2,000.000 Kč na
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a 1,000.000 Kč na nákup knih, předplatné
časopisů, nákup zvukových a multimediálních dokumentů a zvukových kniho pro nevidomé.
Prostředky byly použity a vyčerpány.
Z Kulturního fondu města Zlína byla KKFB přidělena dotace na realizaci projektu „Ochranné
reformátování periodika Sdělení zaměstnanců fy T. a A. Baťa“ ve výši 21.000 Kč. Peněžní prostředky
byly vyčerpány pouze ve výši 19.397 Kč, proto byla dotace vyplacena pouze v této výši po ukončení
realizace projektu.
Z Kulturního fondu města Zlína byla KKFB dále přidělena dotace na tisk a vazbu publikace „Od školy ke
knihovně“ ve výši 24.000 Kč. Dotace byla využita v plné výši.
Zlínský kraj zabezpečil 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.
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V r. 2005 zajistil zřizovatel Zlínský kraj financování KKFB ve výši 81 %, Statutární město Zlín přispělo
částkou ve výši 11 % a z vlastních příjmů bylo pokryto 8 % nákladů.
Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 88.060,90 Kč. KKFB
nepoužila všechny rozpočtované náklady z důvodu snížení nákladů na ediční činnost a plánované
opravy v Obvodní knihovně Jižní Svahy, kde opravu uhradila Správa domu Zlín, spol. s r.o., z vlastních
prostředků.
Doplňková činnost byla omezena na knihařskou práci a okrajově na kopírování. Tuto práci zajišťuje
jedna pracovnice na částečný úvazek a zbytek pracuje pro hlavní činnost KKFB. V této činnosti bylo za
rok 2005 hospodařeno se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 15.738,80 Kč.
INVESTICE
Zdroje:

zůstatek investičního fondu

56.231,40 Kč

odpisy hlavní a doplňková činnost
převod z rezervního fondu

739.137,20 Kč
76.200,00 Kč

Celkem zdroje
Použití:

815.337,20 Kč

tiskárna HP
deaktivátor/aktivátor etiket
digitální kopírovací systém
zabezpečovací zařízení
technické zhodnocení systému elektronické ochrany knihovního fondu

63.364,00 Kč
83.181,00 Kč
395.797,00 Kč
257.635,00 Kč
71.400,00 Kč

Celkem použití

871.377,00 Kč

Zůstatek investičního fondu

191,60 Kč

PŘEHLED POČTU ZAMĚSTNANCŮ
Průměrný evidenční počet zaměstnanců:
fyzické osoby
přepočtený stav

60,01
56,84

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2005 – fyzické osoby
z toho: odborní pracovníci
THP
dělníci
Pracovníci se ZPS

59
44
5
10
2
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Odvětví: Kultura
Název organizace: Krajská knihovna Františka Bartoše, p. o.

IČ: 70947422

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31.12.2005
Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

Rozpočet

Rozpočet

UR

Skut.

%

Rozpočet

UR

Skut.

%

Rozpočet

UR

Skut.

%

2005

2005

k 31.12.05

k 31.12.05

plnění

2005

k 31.12.05

k 31.12.05

plnění

2005

k 31.12.05

k 31.12.05

plnění

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

Číslo
účtu

v Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

v Kč

501

Spotřeba materiálu

6 030

6 038

5 959 431,37

98,70

5

5

8 923,20

178,46

6 035

6 043

5 968 354,57

98,76

502

Spotřeba energie

1 130

1 130

1 126 686,19

99,71

5

5

4 455,00

89,10

1 135

1 135

1 131 141,19

99,66

503

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

504

Prodané zboží

300

300

167 482,72

55,83

300

300

167 482,72

55,83

511

Opravy a udržování

280

280

268 120,90

95,76

280

280

268 120,90

95,76

512

Cestovné

80

80

63 964,00

79,96

80

80

63 964,00

79,96

513

Náklady na reprezentaci

15

15

11 427,50

76,18

15

15

11 427,50

76,18

518

Ostatní služby

3 713

3 832

3 591 995,29

93,74

3 713

3 832

3 593 806,29

93,78

521

Mzdové náklady

11 280

11 290

11 279 283,00

99,91

15

15

33 051,00

220,34

11 295

11 305 11 312 334,00

100,06

524

Zákonné sociální pojištění

3 925

3 925

3 907 361,00

99,55

5

5

12 107,00

242,14

3 930

3 930

3 919 468,00

99,73

525

Ostatní sociální pojištění

527

Zákonné sociální náklady

602

602

596 842,60

99,14

602

602

597 323,60

99,22

528

Ostatní sociální náklady

531

Daň silniční

532

Daň z nemovitostí
2

2

1 800,00

90,00

2

2

1 800,00

90,00

538

Ostatní daně a poplatky

541

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

542

Ostatní pokuty a penále

543

Odpis pohledávky

544

Úroky

545

Kursové ztráty

546

Dary

548

Manka a škody

549

Jiné ostatní náklady

245

245

326 467,18

133,25

551

Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného majetku

753

739

736 393,20

99,65

552

Zůstatk. cena prodaného dlouhod. nehm.a hm.maj.

553

Prodané cenné papíry a podíly

554

Prodaný materiál

556

Tvorba zákonných rezerv

559

Tvorba zákonných opravných položek
28 355

28 478

28 037 317,45

98,45

Náklady (účtová třída 5) celkem

1 811,00

481,00

62,50

2 744,00

30

30

63 572,20

211,91

245

245

326 467,18

133,25

753

739

739 137,20

100,02

28 508 28 100 827,15

98,57

28 385

Hlavní činnost
Číslo
účtu

Název ukazatele
Tržby za vlastní výrobky

602

Tržby z prodeje služeb

604

Tržby za prodané zboží

611

Změna stavu zásob nedokončené výroby

612

Změna stavu zásob polotovarů

613

Změna stavu zásob výrobků

614

Změna stavu zvířat

621

Aktivace materiálu a zboží

622

Aktivace vnitroorganizačních služeb

623

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

624

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

641

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

642

Ostatní pokuty a penále

643

Platby za odepsané pohledávky

644

Úroky

645

Kursové zisky

648

Zúčtování fondů

649

Jiné ostatní výnosy

651

Tržby z prodeje dlouhod.nehmotného a hmot.maj.

652

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

653

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

654

Tržby z prodeje materiálu

655

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

656

Zúčtování zákonných rezerv

659

Zúčtování zákonných opravných položek

691

Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje

691

Příspěvek na provoz ze státního fondu

691

Účelová dotace na provoz ze stát. rozpočtu

691

Účelová dotace na provoz z rozpočtu obcí

Výnosy (účtová třída 6) celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
591

Daň z příjmů

595

Dodatečné odvody daně z příjmů

Výsledek hospodaření po zdanění

Celkem

UR

Skut.

%

Rozpočet

UR

Skut.

%

Rozpočet

UR

Skut.

%

2005

k 31.12.05

k 31.12.05

plnění

2005

k 31.12.05

k 31.12.05

plnění

2005

k 31.12.05

k 31.12.05

plnění

v tis. Kč

v Kč

v tis. Kč

601

Doplňková činnost

Rozpočet

v tis. Kč

50

50

55 243,00

110,49

1 410

1 410

1 450 738,50

360

360

800

v tis. Kč
35

v Kč
35

79 311,00

v tis. Kč
226,60

v tis. Kč

v Kč

85

85

134 554,00

158,30

102,89

1 410

1 410

1 450 738,50

102,89

204 652,00

56,85

360

360

204 652,00

56,85

800

491 900,00

61,5

800

800

491 900,00

61,49

80

80

21 938,35

27,42

80

80

21 938,35

27,42

0

0

179 919,50

56

56

5 590,00

9,98

56

56

5 590,00

9,98

22 594

22 594

22 594 000,00

100,00

22 594

22 594 22 594 000,00

100,00

78

78 000,00

100,00

0

78

78 000,00

100,00

3 000

3 045

3 043 397,00

99,95

3 000

3 045

3 043 397,00

99,95

28 350

28 473

28 125 378,35

98,78

28 508 28 204 689,35

98,94

-5

-5

-5

-5

179 919,50

35

35

79 311,00

226,60

28 385

88 060,90

5

5

15 738,80

0

0

103 862,20

88 060,90

5

5

15 738,80

0

0

103 862,20

IV.

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1
Srovnání číselných ukazatelů Krajské knihovny Františka Bartoše v letech 2005 a 2004
Číselné ukazatele Krajské knihovny Františka Bartoše v roce 2005
Oddělení

Čtenáři

pro dospělé

9 285

pro děti

1 919

pro mládež

2 045

Z toho
Návštěvníci
děti

1 919

studovna a čítárna
hudební
zvuková knihovna
Obvodní knihovna
Jižní Svahy
Obvodní knihovna
Malenovice
Obvodní knihovna
Díly

37

Výpůjčky

103 359

469 447

22 758

114 248

24 277

Z toho
děti

Informační
služby
Besedy
dotazy
9 416

14

3 722

258

105 270

3 387

30

53 440

138 428

1 122

7 773

20 176

346

9 543

114 248

43

1 219

381

23 942

141 779

33 286

5 938

64

538

152

8 838

68 432

9 069

630

11

236

53

4 882

21 010

2 391

76

3

pobočky

705

257

6 451

35 057

6 880

Celkem

15 984

2 762

256 066

1 123 390

165 874

6
24 291

429

Číselné ukazatele Krajské knihovny Františka Bartoše v roce 2004
Oddělení

Čtenáři

pro dospělé

8 780

pro děti

2 003

pro mládež

1 769

Z toho
Návštěvníci
děti

2 003

studovna a čítárna
hudební
zvuková knihovna
Obvodní knihovna
Jižní Svahy
Obvodní knihovna
Malenovice

39

Výpůjčky

101 274

463 551

21 835

114 476

22 468

Z toho
děti

Informační
služby
Besedy
dotazy
9 489

13

2 409

185

104 442

3 472

24

40 265

160 410

1 207

7 831

23 712

50

457

14 535

1

114 476

2 081

720

19 804

105 067

25 955

5 973

68

610

189

7 890

53 929

10 958

740

26

pobočky

678

242

6 469

35 912

6 880

Celkem

15 960

3 154

228 293

1 076 046

158 239

9
23 290

376

PŘÍLOHA 2
Přehled nejvýznamnějších článků o Krajské knihovně Františka Bartoše v roce 2005
(ame). Viewegh debatoval se čtenáři o své nové knize. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 110, s. 7.
(ame). Web zlínské knihovny je nejlepší v zemi. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 187, s. 7.
BERGMANN, Ivan. První zlínský deník, který vydával Baťa, čeká digitalizace : Baťovy noviny informovaly
nejdřív o dění v továrně, pak o zprávách z domova i ciziny. Mladá fronta DNES. Východní Morava,
Roč. 16, č. 151.
(bla). Časopis ZVUK zpříjemní zimní večery. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 302, s. 7.
(bla). Kniha o Zlínském kraji seznamuje s regionem. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 15, s. 8.
(bla). Knihovna uvádí netradiční pořad. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 239, s. 7.
(ČTK, nem). Knihovna vydá knihu o knihovně : budova knihovny patří k dominantám. Mladá fronta
DNES. Východní Morava, Roč. 16, č. 162
FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Nová knihovna pro veřejnost na Dílech. Magazín Zlín, Roč. 11, č. 4, s. 4.
FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Týden knihoven. Magazín Zlín, Roč. 11, č. 10, s. 17.
(GRE). Krajská knihovna Františka Bartoše hlásí omezení provozu. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 184, s. 7.
(hk). Internet mohou teď obyvatelé využívat zadarmo. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 57, s. 2.
(ibe). Spisovatelé z celé střední Evropy zavítají do Luhačovic. Mladá fronta DNES. Východní Morava,
Roč. 16, č. 146.
(jn). Prštné obnoví knihovnu. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 187, s. 2.
JURÁŇ, Miroslav. Týden knihoven bude patřit malým i velkým Čechům. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 228,
s. 4.
JURKOVIČ, Pavel. Habent sue fata libelli. ZVUK Zlínského kraje. Časopis pro kulturu a společenské dění,
jaro 2005, s. 101-103.
KAŇKA, Jan. Spolupráce knihoven paměťových institucí v Zlínském kraji. Čtenář. měsíčník pro
knihovny, Roč. 57, č. 3, s. 78-80.
(kob). Knihovna v novém sídle. Právo, Roč. 15, č. 108, s. 14.
(kob, rs, mt, jr). V knihovnách Zlínska slaví svátek velcí i malí : na pestrý program se od dnešního dne
mohou v Týdnu knihoven těšit jejich příznivci v celém regionu. Právo, Roč. 15, č. 231, s. 8.
KOVANDOVÁ, Blanka. Jak festival očaroval město Zlín. Právo, Roč. 15, č. 131, s. 2.
(kra). Knihovna bude psát o svém sídle. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 121, s. 5.
(kul). Kniha přibližuje dějiny palírenství ve Vizovicích. Mladá fronta DNES. Východní Morava, Roč. 16,
č. 254.
(luj). Kraj chce zavést internet do knihoven. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 177, s. 5.

MĚŘIČKA, Aleš. Festival Literární květen začal, zahájení se však příliš nepodařilo. Zlínské noviny,
Roč. XVI, č. 122, s. 7.
(mij). Knihovna pořádá soutěž pro budoucí spisovatele. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 263, s. 3.
(mij). Literaturu si lze zase půjčit i v Prštném. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 228, s. 4.
Nová publikace. Magazín Zlín, Roč. 11, č. 7, s. 19.
POKLUDA, Zdeněk. Mocnář zmizel beze stop. Magazín Zlín, Roč. 11, č. 2, s. 17.
POLÁČEK, Jiří. Nové pohádky z Moravy. Duha : Informace o knihách a knihovnách z Moravy, roč. 19,
č. 2, s. 22.
SLUŠTÍKOVÁ, Gabriela. Knihovna rozšíří své skladové prostory. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 15, s. 3.
ŠMEJDOVCOVÁ, Blanka. Pohádky z Moravy provází čtenáře současnou pohádkovou tvorbou. Zlínské
noviny, Roč. XVI, č. 4, s. 8.
ŠTĚRBA, Miroslav. Beseda s architektem aneb co se ve Zlíně děje. Mladá fronta DNES. Východní
Morava, Roč. 16, č. 54.
VAŘEJKOVÁ, Věra. Kniha pohádek z Moravy. Ladění. časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, Roč.
10, č. 2, s. 16.
(voj). Mladé literáty přivítal na zámku arcibiskup. Zlínské noviny, Roč. XVI, č. 111, s. 4.

PŘÍLOHA 3
Nejpůjčovanější knihy v roce 2005
Pořadí

Autor / Titul

1.

Michal Viewegh / Román pro ženy

2.

Michal Viewegh / Účastníci zájezdu

3.

Ernest Hemingway / Fiesta. Slunce vychází. Stařec a moře

4.

Catherine Coulterová / Nabídka

5.

Joanne K. Rowlingová / Harry Potter a Fénixův řád

6.–9.

10.–11.

Noah Gordon / Ve šlépějích šamana a Ranhojiče
Michal Viewegh / Báječná léta s Klausem
Olga Sommerová / O čem ženy nesní. 3
Nora Robertsová / Prvorozená
Catherine Coulterová / Bláznivý Jack
Michal Viewegh / Případ nevěrné Kláry

Vypůjčeno
97×
92×
91×
90×
89×

87×

86×

