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ÚVOD 
 

Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, (KKFB) plní funkci krajské knihovny podle 
knihovního zákona č. 257/2001 Sb. a zřizovací listiny. Na základě smlouvy se Statutárním městem 
Zlínem zajišťuje funkce městské knihovny, na jejichž financování se město podílí.  

Krajská knihovna poskytuje knihovnické a informační služby v Ústřední knihovně na tř. Tomáše Bati, 
ve třech online propojených obvodních knihovnách a ve 12 menších pobočkách na území města Zlína. 
Náročnou změnou v oblasti knihovnických a informačních služeb byl z hlediska přípravy i realizace ve 
2. pololetí přechod na vyšší verzi automatizovaného knihovního systému KP-win SQL. 
V návaznosti na to byla publikována nová verze online katalogu knihovního fondu, která byla 
zpřístupněna pro veřejnost na www.kfbz.cz a na všech počítačích v síti KKFB. 

Na základě novely knihovního zákona je od září loňského roku přístup na internet pro návštěvníky 
knihovny zdarma, celkem je včetně poboček v krajské knihovně 19 míst s veřejným přístupem na 
internet.  

Většina budov a prostor, v nichž knihovna působí, je majetkem Statutárního města Zlína a knihovna je 
používá na základě smluv o výpůjčce. Prostory detašovaného pracoviště na Centroprojektu a skladů 
v Malenovicích a na Kamenné má knihovna pronajaty. V závěru roku získala knihovna formou výpůjčky 
nové prostory po pobočku knihovny na Jižních Svazích – Podlesí. V srpnu 2006 proběhla rozsáhlá 
reorganizace uložení fondů v Ústřední knihovně a čtyřech depozitních skladech, kterou si vyžádal 
závažný nedostatek prostor pro uložení knih a periodik v Ústřední knihovně.  

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. Řídí se přitom Zásadami pro poskytování regionálních funkcí ve 
Zlínském kraji. 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. Knihovna zorganizovala nebo se podílela na organizaci pěti odborných krajských seminářů 
pro knihovníky městských, obecních a školních knihoven a knihoven paměťových institucí. Poprvé 
v tomto roce bylo na webu krajské knihovny zveřejněno Vyhodnocení standardu veřejných 
knihovnických a informačních služeb ve Zlínském kraji. 

Vzdělávací centrum krajské knihovny zajišťuje vzdělávání knihovníků Zlínského kraje v oblasti 
informačních technologií a odborných knihovnických témat. V roce 2006 se zúčastnilo různých 
vzdělávacích akcí 257 knihovníků (444 včetně interních kursů). Poprvé byl zorganizován kurz 
Knihovnické minimum pro pracovníky menších, především obecních knihoven.  

KKFB a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně při příležitosti 100. výročí úmrtí Františka Bartoše 
připravily společný projekt Rok Františka Bartoše ve Zlíně a Zlínském kraji. Záštitu nad projektem 
převzali hejtman Zlínského kraje a primátor Statutárního města Zlína. V průběhu roku se uskutečnila 
řada besed, přednášek, výstav, edičních a propagačních akcí. Vyvrcholením odborné části projektu 
byla celostátní konference František Bartoš, dialektolog, pedagog a národopisec, která se konala 
25.−26. dubna 2006. Rok uzavřel společný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů a Městského 
divadla Zlín z děl Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Vítězslava Nováka a z odkazu Františka Bartoše. 
Díky podpoře Zlínského kraje, Kulturního fondu města Zlína a firmy Barum Continental byla vydána 
dvě díla Františka Bartoše – Moravský lid a Kytice.  

Knihovna přispívá svými akcemi k rozšíření kulturní nabídky krajského města, v roce 2006 se 
uskutečnilo 479 kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost. Velmi úspěšná byla Čítárna 
u čerta s knihou, která byla součástí doprovodného programu Mezinárodního festivalu pro děti 
a mládež. V letošním roce byla KKFB organizátorem krajského kola literární soutěže pro děti 
a slavnostního vyhlášení vítězů ve zlínské Alternativě. Literární soutěže se zúčastnilo 783 dětí.  

http://www.kfbz.cz/
http://www.kfbz.cz/rok_fb.htm#koncert
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Knihovna vydává kulturně společenský časopis ZVUK Zlínského kraje a publikace v rámci Edice 
Zlínský kraj, v roce 2006 to bylo pět titulů, další publikace vydala knihovna v rámci své metodické 
a propagační činnosti.  

Uplynulý rok byl úspěšný a naplněný intenzivní prací, o čemž svědčí předkládaný rozbor. Se svěřenými 
prostředky jsme se snažili nakládat hospodárně a efektivně a získat další na rozvoj knihovny formou 
dotací a darů. V roce 2006 knihovna získala prostředky z dotačních programů Ministerstva kultury 
ČR, Kulturního fondu města Zlína a z Nadace Tomáše Bati. Z projektu Zlínského kraje knihovna získala 
další čtyři počítače pro přístup na internet v obvodních knihovnách. Jsme vděčni za knižní dary od 
institucí a jednotlivců, v loňském roce takto knihovna získala 885 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, často v nedostačujících prostorových podmínkách, ale na profesionální úrovni zabezpečoval 
všechny činnosti a úkoly.  

 
12. března 2007 
 
 
PhDr. Zdeňka Friedlová 
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše, 
příspěvkové organizace 
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I. ODBORNÁ ČÁST  

A. KNIHOVNÍ FOND 

1. AKVIZICE 

∗ Knihovní fond (včetně výměnného fondu) byl nakoupen z příspěvku zřizovatele a z příspěvku 
Statutárního města Zlína (SMZ) v celkové částce 3 657 562 Kč (z toho 3 018 134 Kč za knihy).  

∗ Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji KKFB obdržela 404 svazků knih. 

∗ Z projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna obdržela KKFB zdarma 21 titulů (tj. 25 svazků) 
knih českých autorů vydaných v roce 2006. 

∗ Přírůstek knižního fondu v roce 2006 činil 19 546 svazků, z toho 17 657 svazků pro krajskou 
knihovnu (z toho 2 465 svazků pro pobočky a 1 463 svazků svázaných periodik) a 1 889 svazků 
pro výměnný fond. 

∗ Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů činil 1 449 knihovních jednotek, z toho 
696 zvukových knih pro nevidomé (tj. 86 titulů).  

∗ Přírůstek CD-ROM a DVD-ROM činil 23 tituly.  

∗ Do knihovny docházelo celkem 2 486 titulů periodik (z toho 2 437 titulů jako povinný výtisk).  

∗ Průměrná cena knihy zakoupené v roce 2006 byla 178 Kč. 
 

2. EVIDENCE, KATALOGIZACE, REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU 

∗ Jmenné i věcné zpracování všech dokumentů se důsledně řídí pravidly AACR2. V souvislosti 
s přechodem na vyšší verzi počítačového systému Kp-win SQL v srpnu 2006 došlo ke změně 
bibliografického formátu pro zpracování z UNIMARC na MARC 21.  

∗ Záznamy dokumentů 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 Jednotné informační brány.  

∗ Průběžně byly prováděny opravy a redakce databáze knihovního fondu KKFB včetně slovníku 
autorit a jeho harmonizace s databází autorit NK ČR.  

∗ Pokračuje spolupráce na projektu NK ČR „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních 
autorit“ zasíláním autoritních záznamů do centrální báze v NK ČR. V roce 2006 bylo odesláno 
celkem 32 záznamů jmenných autorit a 272 záznamů regionálních geografických autorit. 
Z databáze jmenných autorit NK ČR bylo využito 3 955 záznamů (cca 80% úspěšnost). 

∗ Katalog knihovního fondu KKFB je přístupný v elektronické formě na všech stanicích počítačové 
sítě i na WWW stránkách knihovny www.kfbz.cz/katalogy.htm. 

∗ Tištěné katalogizační záznamy jsou řazeny do klasického lístkového generálního jmenného 
katalogu. Současně je prováděna jeho revize. Pravidelně je doplňován katalog poboček.  

∗ Ve 2. pololetí roku 2006 byla navázána spolupráce se Souborným katalogem ČR zasláním 
zkušebního vzorku 170 záznamů monografií.  

 

http://www.kfbz.cz/katalogy.htm
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Přírůstek knihovního fondu k 31. 12. 2006 (mimo výměnný fond) 

 knihovní jednotky 

Přírůstek celkem 19 829 

z toho: knihy 17 657 

z toho: beletrie pro dospělé  5 947 

naučná literatura pro dospělé  8 269 

z toho: svázaná periodika 1 463 

beletrie pro děti  2 136 

naučná literatura pro děti  1 272 

ostatní dokumenty 2 172 

z toho: hudebniny 125 

kartografické dokumenty 113 

grafika 28 

normy 434 

CD (kompaktní disky) 744 

magnetofonové kazety 4 

zvukové knihy pro nevidomé 696 

videokazety 5 

CD-ROM 18 

DVD-ROM 5 

Způsob nabytí: nákupem  17 013 

darem 885 

náhradou 64 

povinný výtisk – knihy 404 

povinný výtisk – periodika 1 463 

Úbytek celkem  13 734 

z toho: knihy 13 734 

z toho: beletrie pro dospělé  7 805 

naučná literatura pro dospělé 3 556 

beletrie pro děti 1 156 

naučná literatura pro děti 1 217 

Počet titulů docházejících periodik 2 486 

z toho: povinný výtisk 2 437 

Počet exemplářů periodik celkem 2 660 

Přírůstek knihovního fondu – výměnný fond – k 31. 12. 2006 

 knihovní jednotky  

Přírůstek celkem 1 889 

z toho: knihy 1 889 

z toho: beletrie pro dospělé 1 039 

naučná literatura pro dospělé 283 

beletrie pro děti 441 

naučná literatura pro děti 126 
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Způsob nabytí: nákupem  1 889 

Úbytek celkem  12 

z toho: knihy 12 

z toho: beletrie pro dospělé  4 

naučná literatura pro dospělé 2 

beletrie pro děti 4 

naučná literatura pro děti 2 

Celkový přírůstek knihovního fondu k 31. 12. 2006: 21 718 knihovních jednotek 
 z toho knihy: 19 546 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.  

∗ Bylo vyřazeno 13 746 svazků zničených, opotřebených, zastaralých či ztracených duplicitních 
tištěných dokumentů.  

∗ Prodej vyřazených knih se uskutečnil 1. a 2. února, 12. a 13. dubna, 21. června a 8. a 9. listopadu. 
Bylo prodáno celkem 4860 dokumentů. Další 243 svazky byly prodány veřejným knihovnám ČR 
v souladu s knihovním zákonem. 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2006 

 krajská knihovna včetně výměnného fondu

Knihovní fond celkem 421 444 437 005 

z toho: knihy 386 239 401 790 

z toho: beletrie pro dospělé  161 712 169 761 

naučná literatura pro dospělé  157 210 159 733 

z toho: svázaná periodika 1 787 1 787 

beletrie pro děti  48 418 52 125 

naučná literatura pro děti  18 899 20 171 

ostatní dokumenty 35 205 35 215 

z toho: hudebniny 3 425 3 425 

kartografické dokumenty 595 595 

grafika 51 51 

normy 8 363 8 363 

gramodesky 4 015 4 015 

CD 5 046 5 046 

magnetofonové kazety 1 636 1 636 

zvukové knihy pro nevidomé 11 471 11 471 

videokazety 177 177 

CD-ROM 407 417 

DVD-ROM 19 19 
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3. TVORBA DATABÁZÍ, BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOST, OCHRANNÉ REFORMÁTOVÁNÍ 

∗ Databáze knihovního fondu KKFB v současnosti obsahuje cca 177 tis. titulů (z toho cca 161,5 tis. 
titulů knih). 

∗ Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo zpracováno 1 886 záznamů.  

∗ V rámci Kooperačního systému článkové bibliografie bylo do souborné databáze ANL odesláno 
717 záznamů KKFB.  

∗ 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).  

∗ V roce 2006 pokračoval projekt ochranného reformátování pátečního vydání regionálního 
týdeníku Sdělení zaměstnanců fy T. & A. Baťa. V roce 2006 byly s finanční podporou Nadace 
Tomáše Bati a Kulturního fondu města Zlína digitalizovány ročníky 1933–1945 (páteční vydání) 
a provedeno mikrofilmování pondělního vydání (ročníky 1933–1945). Digitalizované ročníky byly 
zpřístupněy veřejnosti v počítačové síti knihovny na vybraných stanicích. 

 

4. DEPOZITÁŘE 
Kromě příručních skladů knihovního fondu v Ústřední knihovně a obvodních knihovnách má knihovna 
k dispozici depozitní sklady: 

- Kamenná 3849 – nájem od soukromého subjektu – méně užívaný fond beletrie 
- Osvoboditelů 3778 (Kolektivní dům) – výpůjčka od SMZ – méně užívaný fond naučné literatury 

a norem 
- Zlín-Malenovice 1147 – pronájem od firmy Pozemní stavitelství Zlín, a. s. (od března 2006) – 

periodický tisk, který KKFB dostává od roku 2003 jako povinný výtisk (konzervační fond) 
- Mikoláše Alše 558 – výpůjčka od SMZ – sklad materiálu, dočasné uložení doplňkového fondu, 

nevhodný pro dlouhodobé uložení knižního fondu  
V měsíci srpnu proběhla rozsáhlá reorganizace uložení knihovního fondu a část fondu byla přemístěna 
do depozitních skladů. 

5. OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU 

∗ Svazky knih jsou baleny do průhledné fólie, výběrově je zpevňována vazba a podle potřeby 
prováděny opravy poškozených svazků. 

∗ Knihy a jednotlivá čísla periodik jsou průběžně opatřovány etiketami elektronické ochrany 
knihovního fondu (cca 18 000 svazků knih a 15 000 čísel periodik). 

∗ Vybrané tituly periodik (MFDnes, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, Zlínský deník 
a Valašský deník) jsou kompletovány a vázány knižní vazbou. Ostatní tituly jsou kompletovány do 
speciálních lepenkových obalů. 

 
Provedené práce  svazky 

balení 28 552 

opravy, převazby apod. 9 739 

knižní vazba periodik 1 463 
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B. KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY 
 
Automatizované knihovny KKFB, tj. Ústřední knihovna a Obvodní knihovny Jižní Svahy, Malenovice 
a Díly, jsou online propojeny do společné sítě. Registrovaní uživatelé si v těchto knihovnách mohou 
půjčovat a rezervovat dokumenty na základě jednoho čtenářského průkazu. Pobočky na území města 
Zlína nejsou dosud automatizovány a vydávají svým uživatelům vlastní čtenářské průkazy. 
Seznam pracovišť KKFB je součástí přílohy. 

Přehled základních ukazatelů  

Ukazatel 31. 12. 2004 31. 12. 2005 31. 12. 2006

Registrovaní uživatelé 15 960 15 984 14 051 

Návštěvníci 228 293 256 066 234 410 

Výpůjčky 1 076 046 1 123 390 1 057 839 

∗ Pokles čtenářů KKFB byl způsoben především zavedením nového způsobu registrace čtenářů. Do 
společné sítě byly propojeny všechny automatizované knihovny KKFB, a čtenáři jsou proto pro 
užívání služeb v této síti registrováni pouze jednou.  

∗ Postupným zaváděním služeb přístupných prostřednictvím internetu (katalog knihovního fondu 
s přehledem vypůjčitelnosti jednotlivých titulů, zjištění aktuálních výpůjček uživatele, možnost 
rezervace vypůjčených titulů) se snižuje nutnost osobní návštěvy uživatelů v knihovně. 
Návštěvnost knihovny je ve skutečnosti vyšší, než uvádí ukazatel, který zachycuje pouze ty 
uživatele, jimž byly poskytnuty registrované služby (poskytnuté prostřednictvím knihovníků). 
Ostatní návštěvníci, kteří užívají prezenčních služeb (studium ve studovnách, vyhledávání 
v katalogu apod.), nejsou evidováni.  

∗ Pokles výpůjček je z části způsoben poklesem výpůjček zvukových dokumentů (CD 
a magnetofonových kazet). Projevuje se nižší zájem uživatelů o nahrávky především populární 
hudby, neboť na základě licenční smlouvy o půjčování zvukových záznamů lze tyto dokumenty 
půjčovat až po 9 měsících od jejich zakoupení. Knihovna byla (s výjimkou čítárny) uzavřena od 
31. července do 20. srpna z důvodu přechodu na SQL verzi knihovnického programu a převodu 
dat. Po převodu systému měsíc nefungovala statistika jednorázových čtenářů.  

∗  KKFB poskytuje uživatelům klasické knihovnické služby (půjčování dokumentů – knih, periodik, 
zvukových a dalších dokumentů) a informační a konzultační služby poskytované na základě 
tištěných, ale především moderních informačních zdrojů (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: 
 počet hledání 

Infobanka ČTK (databáze Země světa, Biografie a Česká republika) 283* 

mediální databanka TAM-TAM Anopress 1 089* 

EBSCOhost 605 

ProQuest 5000 130 

Oxford Reference Online 32 

OCLC FirstSearch 41 

COTO.JE (údaj není k dispozici) 
* K dispozici pouze údaje za 7 měsíců – počet hledání je aproximován na 12 měsíců. 

∗ Automatizované knihovny KKFB pracují v automatizovaném knihovnickém systému KP-win, od 
21. srpna ve verzi KP-win SQL, který ve srovnání s dřívější verzí zaručuje lepší výkon, vyšší 
bezpečnost dat a jeho součástí je inovovaný WWW online katalog. 
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∗ WWW stránky (www.kfbz.cz) informují o KKFB, její činnosti, knihovním fondu, nových přírůstcích 
fondu, aktivitách pro veřejnost, poskytují přehledný výběr dalších internetových odkazů i odborné 
informace pro veřejné knihovny. Nový online katalog fondu knihovny nabízí nové možnosti 
vyhledávání, možnost rezervace momentálně vypůjčených titulů, pro registrované čtenáře 
přehled vlastních výpůjček. Prostřednictvím WWW stránek je zajišťována informační služba Ptejte 
se knihovny, která zodpovídá bibliografické a faktografické dotazy během dvou pracovních dnů. 

∗ Přístup na internet je návštěvníkům poskytován ve všech automatizovaných knihovnách na 19 PC 
a ve čtyřech pobočkách. Od září 2006 je přístup na internet pro návštěvníky zdarma. 

∗ Oddělení pro dospělé čtenáře poskytuje absenční a prezenční výpůjční služby beletrie, naučné 
literatury a 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 poskytují dokumenty a informace týkající se 
neziskového 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 a 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.  

∗ Ve studovně je umístěna počítačová lupa pro zvýšení komfortu čtení pro zrakově znevýhodněné 
uživatele. 

∗ Letní čítárna v atriu Ústřední knihovny byla v provozu od 3. června do 10. října. 

∗ 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 zákona 
č. 389/2006 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon). 

∗ 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. 
Pravidelně je doplňován soupis zvukových knih na WWW stránkách a tištěný seznam novinek. 

∗ V knihovně jsou poskytovány reprografické služby (černobílé a barevné kopie) 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 výpůjčky knih a periodik. Přístup na internet pro uživatele je v pobočkách 
Kostelec, Kudlov, Lhotka, Prštné a Želechovice. 

∗ Dokumenty uložené v depozitních skladech jsou uživatelům dodávány na základě objednávky, 
kterou mohou uskutečnit prostřednictvím knihovníka ve všech odděleních Ústřední knihovny 
a v obvodních knihovnách. Požadavky na výpůjčky periodik jsou vyřizovány jednou týdně (pátek), 
požadavky na výpůjčky knih a norem jsou dodávány dvakrát v týdnu (úterý a pátek). 

http://www.kfbz.cz/
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Knihovnické a informační služby – číselné ukazatele v roce 2006 

 rok 2005 rok 2006 

Registrovaní čtenáři 15 984 14 051 

z toho čtenáři do 15 let 2 762 2 078 

Návštěvníci 256 066 234 410 

Výpůjčky celkem 1 123 390 1 057 839 

z toho:  naučné literatury pro dospělé 457 728 436 890 

z toho výpůjčky periodik 205 816 194 953 

beletrie pro dospělé 474 283 449 962 

naučné literatury pro děti 60 814 52 823 

beletrie pro děti 104 944 98 169 

zvukových a jiných dokumentů 16 087 8 700 

zvukových knih pro nevidomé 9 534 11 295 

MVS: vyřízené požadavky našich čtenářů  300 241 

vyřízené požadavky z jiných knihoven 1 007 1 253 

Rezervace literatury 6 180 5 975 

Užívání internetu čtenáři celkem (hodiny) 4 114,5 5 304 

z toho: oddělení pro dospělé čtenáře (IRC)  1 904,5  1 779,5 

oddělení pro děti 1 305,5  1 355,5 

oddělení pro mládež  111,5  154,5 

studovna  258,5 352 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  88,5 173 

Obvodní knihovna Malenovice  166 245,5 

Obvodní knihovna Díly * 280 572 

pobočky 0 646 

Přístupy na WWW stránky KKFB  61 773 96 406 

Přístupy na online katalog KKFB  34 103 193 700 

Kurzy pro veřejnost 28 50 

Akce pro veřejnost (besedy, přednášky) 33 27 

Akce pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školy) 401 402 

Návštěvníci akcí pro veřejnost a školy cca 11 000 cca 11 500  

Odeslané upomínky celkem  8 706 8 065 

z toho:  2. + 3. upomínka  7 850 7 193 

upomínací dopis + pokus o smír 856 872 

Kopírování z fondu KKFB (stránky) 31 819 32 081 

Dotazy bibliografické, faktografické, referenční celkem 24 291 23 318 

z toho: ústní 23 223 22 460 

s tištěným výstupem 1 068 858 

Počet studijních míst 130 130 

Počet počítačů pro veřejnost 29 30 

 z toho s přístupem na internet 17 19 
 
* obvodní knihovna otevřena 24. 2. 2005 
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C. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ, METODICKÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

1. REGIONÁLNÍ FUNKCE – SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje 

∗ Krajská knihovna v roce 2006 koordinovala a zajišťovala výkon regionálních funkcí knihovnám ve 
Zlínském kraji. Od roku 2005 je podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., povinností krajů 
financovat regionální funkce ze svých rozpočtů. Krajská a pověřené knihovny zpracovaly základní 
pravidla pro výkon regionálních funkcí do Zásad poskytování regionálních funkcí ve Zlínském kraji, 
které předaly Zlínskému kraji. Rada Zlínského kraje předložený materiál projednala na svém 
zasedání v květnu 2006 a Zásady poskytování regionálních funkcí ve Zlínském kraji platné od roku 
2007 vzala na vědomí. Výkon regionálních funkcí krajská knihovna zajišťovala prostřednictvím 
útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje. 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.  

∗ Pro rok 2006 krajská knihovna pověřila výkonem regionálních funkcí ve Zlínském kraji tři knihovny: 
- pro region Kroměříž – Knihovnu Kroměřížska, 
- pro region Uherské Hradiště – Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana, 
- pro region Vsetín – Masarykovu veřejnou knihovnu 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 2006 v rozpočtu Zlínského kraje 
schválena částka 8 734 tis. Kč na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském kraji. 
Finanční částka na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2006 byla 
rozdělena následovně: 

Příjemce Částka v Kč 

KKFB Zlín  2 434 000 

KK Kroměříž 2 033 000 

KBBB Uherské Hradiště 2 160 000 

MVK Vsetín 2 107 000 

Zlínský kraj celkem 8 734 000 
 

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zpracoval v lednu 2006 vyúčtování 
finančních nákladů na regionální funkce za rok 2005 a vypracoval Zprávu o hodnocení výkonu 
regionálních funkcí ve Zlínském kraji v roce 2005, kterou předal zřizovateli, odeslal Národní 
knihovně ČR (NK ČR) a zveřejnil na webových stránkách KKFB. 

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje spolupracoval na vytvoření Metodického 
pokynu KKFB pro rok 2006. 

∗ Krajská knihovna Františka Bartoše byla pověřena sběrem statistických dat o činnosti knihoven ve 
Zlínském kraji. Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zpracoval v měsíci únoru 
a březnu statistické výkazy veřejných knihoven kraje za rok 2005 a vypracoval sumáře za 
knihovny Zlínského kraje. Ze získaných statistických dat byla zpracovaná a vydaná publikace 
Knihovny Zlínského kraje. Činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2005. 

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zajišťoval: 
- Služby poradenské a konzultační – připravil plány a rozbory. V roce 2006 provedly 

pracovnice útvaru 152 metodických návštěv a 235 konzultací. Z toho proběhlo 90 jednání se 
zástupci obcí. 

- Vzdělávání knihovníků, semináře a porady – zorganizoval tři porady ředitelů a odborných 
pracovníků pověřených knihoven ve Zlínském kraji (21. 3., 10. 10., 12. 12. 2006), připravil 
Seminář regionální funkce ve Zlínském kraji. Setkání starostů obcí a knihovníků okresu 
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Zlín, který se konal 29. 3. 2006 v sále Centroprojektu ve Zlíně a přítomno bylo 64 účastníků, 
Seminář pracovníků profesionálních knihoven ve Zlínském kraji, který se konal 18. 5. 2006 
v budově KKFB ve Zlíně. Semináře se zúčastnilo 44 knihovníků a hostů. Útvar se podílel na 
přípravě a organizaci semináře pro práci s dětmi a mládeží v profesionálních knihovnách 
Zlínského kraje. Současní autoři a trendy v české a světové literatuře pro mládež, který se 
konal 18. 10. 2006 v KKFB (35 účastníků). Vedoucí útvaru se podílela na přípravě a organizaci 
kurzu Knihovnického minima, který byl zahájen v září 2006. Sestavila z lektorských příspěvků 
příručku pro účastníky kurzu a na průběhu kurzu se podílela jako lektorka. Vzdělávání 
knihovníků v oblasti informačních technologií a odborné knihovnické problematiky zajistil 
prostřednictvím Vzdělávacího centra knihovníků Zlínského kraje.  

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje se na žádost Ministerstva informatiky ČR 
podílel na zajištění sběru žádostí o zřízení přípojky na internet v rámci Projektu internetizace 
knihoven (PIK). V roce 2006 bylo na MI ČR odesláno celkem 18 žádostí. Informace o PIK byly 
předány provozovatelům knihoven za spolupráce KKFB a pověřených knihoven.  

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje pracuje na vytvoření seznamu sítě veřejných 
knihoven Zlínského kraje. 

∗ Pracovnice Útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje se zúčastnila jednání Sekce 
SDRUK pro RF (NK ČR). 

∗ V červnu 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 Suchá Loz z okresu Uherské Hradiště, byla jako zástupce KKFB vedoucí útvaru 
regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje. 

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje vypracoval návrh k nominaci na Cenu 
Knihovna roku 2006 pro Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. Nominaci odeslala KKFB na 
Ministerstvo kultury ČR. 

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje provedl kontrolu výkonu regionálních funkcí 
pověřených knihoven podle zaslaných písemných podkladů ve Zprávách o výkonu regionálních 
funkcí za 1. pololetí 2006. Ve druhém pololetí proběhly kontroly výkonu a vykazování výkonu 
regionálních funkcí v pověřených knihovnách v Kroměříži (27. 10. 2006), v Uherském Hradišti 
(30. 10. 2006) a ve Vsetíně (31. 10. 206). V rámci těchto kontrol pracovnice útvaru navštívily i 
knihovny: Městskou knihovnu Holešov, Obecní knihovnu Martinice, Městskou knihovnu Uherský 
Brod, Místní knihovnu Březovou, Místní knihovnu Pašovice, Městskou knihovnu Rožnov pod 
Radhoštěm, Obecní knihovnu Střítež nad Bečvou a Místní knihovnu Vidče. 

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje připravil ve spolupráci s pověřenými 
knihovnami pro odbor kultury a památkové péče návrh rozpočtu pro výkon regionálních funkcí 
v roce 2007. 

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje provedl Analýzu a vyhodnocení standardu 
veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS). Pro účely vyhodnocení standardu VKIS 
využil statistická data o činnosti veřejných knihoven za rok 2005. Výsledky jsou zveřejněny na 
webových stránkách KKFB.  

∗ V prosinci připravil útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje k uzavření Smlouvy 
o přenesení regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu pro rok 2007. 

∗ Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zajistil z finančních prostředků na výkon 
regionálních funkcí zakoupení elektronického statistického programu pro krajskou a pověřené 
knihovny ke sběru statistických údajů za rok 2006. 

∗ V závěru roku 2006 útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zpracoval podklady pro 
žádost o dotaci na projekt WWW katalog výměnného fondu a knihovních fondů 19 obsluhovaných 
knihoven KKFB. 
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Oddělení metodiky 

∗ Výkon regionálních funkcí krajská knihovna zajišťovala pro 119 knihoven okresu Zlín 
prostřednictvím oddělení metodiky útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje. 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): Na základě Smlouvy o poskytování regionálních 
knihovnických služeb byly v lednu připraveny a rozeslány objednávky nákupu knihovnických 
služeb, které byly následně provozovateli deseti profesionálních knihoven odsouhlaseny 
a s KKFB uzavřeny. V červnu byl zpracován a rozeslán provozovatelům knihoven Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o poskytování regionálních knihovnických služeb, týkající se změny Výpůjčního 
řádu výměnného souboru. 
Metodické oddělení uskutečnilo 101 metodických návštěv a 130 konzultací (z toho bylo 
39 jednání se zástupci obcí). Metodické návštěvy a konzultace byly zaměřeny na organizační 
záležitosti týkající se retrokonverze knihovních fondů, evidence 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 (PIK) Ministerstva informatiky ČR. 
V prosinci byl starostům obcí zaslán dopis s poděkováním za celoroční spolupráci a podporu 
knihovny v obci. 

- Statistika knihovnických činností: v lednu a únoru 2006 byla provedena sumarizace 
statistických výkazů za rok 2005 knihoven okresu Zlín pro NIPOS. 

- Vzdělávání knihovníků, semináře a porady: uskutečnily se čtyři porady pro profesionální 
knihovníky okresu Zlín (19. 4. 2006, KKFB, 28. 6. 2006, sál Centroprojektu, 11. 10. 2006 Měk 
Otrokovice, 13. 12. 2006 KKFB). Programy se týkaly finančního zajištění výkonu regionálních 
funkcí v roce 2006, projektu Benchmarking knihoven, plnění standardů VKIS v knihovnách 
okresu Zlín v roce 2005, statistiky knihovnických činností za rok 2005, autorského zákona, 
praktických ukázek práce knihovnic při besedách pro děti MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, odborného 
školení pro opravy knih, výraznější propagace knihoven a jejich akcí, vyhodnocení standardu 
VKIS. Byl připraven Seminář pro dobrovolné knihovníky okresu Zlín (22. 11. 2006). Hlavním 
tématem semináře byla osobnost a dílo Františka Bartoše. Zúčastnilo se 44 osob. 

- Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce (akvizice, katalogizace 
a technická úprava výměnného fondu, tvorba souborů, jejich oběh – rozvoz/svoz – do 
knihoven okresu Zlín): v únoru a březnu byly vychystány a rozvezeny čtyři nově vytvořené 
výměnné soubory pro profesionální knihovny Brumov-Bylnice, Slušovice, Štítná nad Vláří 
a Valašské Klobouky. Výměnný soubor obsahuje 100 knih a je zapůjčen na dobu jednoho roku. 
V březnu pracovnice metodického oddělení začaly s přípravou cirkulace 78 výměnných 
souborů obsahujících 130 knihovních jednotek. V dubnu a květnu byla provedena cirkulace 
výměnných souborů, v rámci které proběhla kontrola stávajících 78 výměnných souborů. 
Zkontrolovaný výměnný soubor byl zapůjčen na jeden rok další obsluhované knihovně podle 
plánu cirkulace. Při cirkulaci spolupracovalo s metodickým oddělením 55 provozovatelů 
knihoven, 21 knihovně svoz/odvoz a výměnu souborů zajišťovalo metodické oddělení, 2 obce 
se podílely jen částečně. V červnu byla provedena cirkulace 14 doplněných výměnných 
souborů v pobočkách profesionálních knihoven. Z důvodů ztráty nebo poškození knihy bylo, 
po projednání a schválení vyřazovací komisí KKFB, vyřazeno 12 knihovních jednotek. V měsíci 
říjnu – listopadu bylo vytvořeno 78 nových výměnných souborů, které obsahují po 30 knihách 
(celkem 2 340 knih). Tyto výměnné soubory byly rozvezeny pracovnicí oddělení metodiky. Od 
letošního roku mají výměnné soubory specifické značení (1. výměnný soubor je označen 
červeně, 2. výměnný soubor je označen žlutě). Oba typy výměnných souborů jsou zapůjčeny 
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na jeden rok a jejich cirkulace bude probíhat pravidelně na jaře a na podzim. V roce 2006 bylo 
pro výměnný fond nakoupeno 1 889 knihovních jednotek. Do technického zpracování 
nakoupeného výměnného fondu byly zapracovány dvě praktikantky Střední odborné školy 
informačních a knihovnických služeb v Luhačovicích v rámci praxe v KKFB. 

 

Výměnný fond pro knihovny okresu Zlín k 31. 12. 2006  
(v knihovních jednotkách) 15 561 

Stav výměnného fondu k 31. 12. 2005 13 684 

Přírůstek výměnného fondu v roce 2006   1 889  

Úbytek výměnného fondu v roce 2006 12 

Počet knihovních jednotek zařazených do výměnných souborů 14 700  

Počet vytvořených výměnných souborů  174 
Počet svazků v jednom výměnném souboru – obce 1. výměnný soubor 

 – obce 2. výměnný soubor 
 – pobočky městských knihoven 
  – městské knihovny 

130 
30 

130 
100 

 

- 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. 

∗ 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 2006 péči a odbornou pomoc 12 neprofesionálním 
a třem profesionálním pobočkám KKFB. 

∗ Knihovníci poboček v roce 2006 úzce spolupracovali s oddělením metodiky na řešení 
organizačních problémů poboček, při řešení knihovnických a organizačních záležitostí a na 
rozesílání upomínek čtenářům. 

∗ V únoru byla v pobočkách Kostelec, Kudlov, Lhotka a Želechovice nainstalována společností 
Autocont CZ nová výpočetní technika pořízená z projektu Zlínského kraje Zavedení 
širokopásmového internetu do obcí Zlínského kraje. 

∗ V březnu proběhlo vyřazení starších a opotřebovaných knih v pobočkách Lhotka (424 svazků) 
a Velíková (477 svazků). 

∗ V pobočkách Letná a Velíková proběhly kontroly stavu knihovního fondu podle přírůstkových 
a úbytkových seznamů. 

∗ Pro pět čtenářů a návštěvníků pobočky Kudlov bylo vedoucí Vzdělávacího centra knihovníků 
Zlínského kraje připraveno školení Internet pro seniory. 

∗ V srpnu pracovnice oddělení metodiky pomáhaly při úpravě, stěhování a stavění knihovního 
fondu do nových prostor Místní knihovny Tlumačov a při úklidu pobočky Kostelec po výměně 
oken. 

∗ V měsíci srpnu byla uzavřena pobočka Benešovo nábřeží. Knihovní fond byl převezen na 
pracoviště metodického oddělení do Centroprojektu. Během 2. pololetí se pracovnice 
metodického oddělení věnovaly technické úpravě knihovního fondu pro novou pobočku Podlesí. 
Zpracovaný knihovní fond je průběžně odvážen do pobočky Podlesí. 

∗ V pobočce Prštné byl v srpnu nainstalován počítač s přípojkou na internet v rámci projektu PIK. 
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2. VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Zlínského kraje 
Hlavním úkolem vzdělávacího centra bylo zajištění vzdělávání knihovníků Zlínského kraje 
v dovednostech práce s informačními a komunikačními technologiemi. Knihovna získala na projekt 
Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi finanční dotaci ve výši 
44 000 Kč (program Ministerstva kultury ČR VISK 2). Pravidelná výuka začala v únoru. 
V průběhu roku se uskutečnilo 14 kurzů počítačové gramotnosti, což představuje 200 hodin výuky. 
Těchto akcí se zúčastnilo celkem 105 knihovníků Zlínského kraje z 36 knihoven, z nichž 97 absolvovalo 
celý kurz se závěrečným testem. Obsahová náplň kurzů byla připravena v rozsahu evropského 
standardu ECDL s přihlédnutím k potřebám knihovníků. V průběhu roku postupně proběhly kurzy 
všech modulů ECDL kromě kurzu MS Accessu, který nemohl být realizován pro malý počet zájemců. 
Místo něho byl navíc zařazen kurz Práce s obrázky v MS WORD, o který projevili v hodnocení kurzu 
WORD pro pokročilé účastníci zájem. Mnoho účastníků bylo z knihoven, které obdržely počítač v rámci 
Projektu internetizace knihoven.  
Organizováno bylo také šest typů kurzů pro pokročilé, které měly přispět k prohlubování nabytých 
znalostí pracovníků knihoven. Každý z těchto nadstavbových kurzů se uskutečnil jedenkrát. Všechny 
kurzy byly ukončeny závěrečným testem nabytých znalostí a hodnocením účastníků.  
 

∗ Přehled kurzů ICT v roce 2006 

Typ kurzu 
Počet 
kurzů 

Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

Počet 
absolventů

Poprvé u PC 1 16 6 5 

Základy IT a práce s PC ve WINDOWS 1 16 5 5 

Textový editor MS WORD 2 32 14 14 

Tabulkový kalkulátor MS EXCEL 2 32 17 17 

Grafické možnosti PC v MS POWERPOINT 1 16 9 7 

Internet a elektronická pošta 1 16 9 9 

Internet prakticky 1 10 8 8 

MS WORD pro pokročilé 1 10 7 6 

Práce s obrázky v MS WORD 1 10 12 10 

MS EXCEL pro pokročilé 1 10 5 5 

Tvorba www stránek knihovny 1 16 5 4 

Grafika a digitální fotografie 1 16 8 7 

Celkem 14 200 105 97 
* Celkový počet zúčastněných knihoven je 36 (1 krajská, 10 městských, 21 obecních, 3 školní 

a 1 knihovna nemocnice). 
 

∗ Počet účastníků kurzů ICT podle okresů 

Okres Počet účastníků

Kroměříž 14 

Uherské Hradiště 11 

Vsetín 9 

Zlín 71 

Celkem 105 
 



 
 

15

Ostatní vzdělávací akce pro knihovníky Zlínského kraje 

Datum Název Lektor 
Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

25. ledna Nová verze Jednotné 
informační brány 

Bc. Renáta Salátová (KKFB) 3 12 

8. března Zápis CR-ROM v systému 
KS-sys 

Mgr. Petra Novosadová (KKFB) 3 6 

2. května Současná česká literatura Doc. PhDr. Lubomír Machala, 
CSc. (UP v Olomouci)  

3 39 

15., 22. 
a 29. června 

Kurz bibliografického 
formátu MARC 21 

PhDr. Hana Vochozková 
(Masarykova univerzita, Brno)  

15 31 

15. září AACR2R/MARC 
- pokračující zdroje 

PhDr. Hana Vochozková 
(Masarykova univerzita, Brno)  

7 13 

19., 26. září, 
10. a 17. října Knihovnické minimum* 

Marie Pokorná (MVK Vsetín), 
Ing. Jan Kaňka, Eva Peprníčková, 
Svatava Pilařová, Radmila 
Rajnošková, Ing. Jana 
Tomancová (KKFB), 
 MUDr., PhDr. Miroslav Orel 

24 12 

12. října  Autorský zákon – aktuální 
pohled 

PhDr. Vít Richter (NK ČR) 3 29 

5. prosince  Školení pracovníků 
veřejných knihoven k EU 

RAVEN Consulting, a. s. 6 10 

Celkem 64 152 
 
*Kurz Knihovnické minimum byl určen především knihovníkům menších neprofesionálních knihoven 
Zlínského kraje. Akce je čtyřdenní (celkem 24 hodin výuky) a knihovníci jsou v něm seznámeni 
se základy knihovnictví, knihovní legislativou, informačními a knihovnickými službami, základy práce 
se čtenáři a absolvují také praxi v obvodních knihovnách KKFB. Ke kurzu účastníci dostanou příručku, 
po složení závěrečného testu obdrží osvědčení. Tento kurz se uskutečnil v roce 2006 poprvé a chtěli 
bychom ho pořádat pravidelně jedenkrát nebo dvakrát ročně podle zájmu knihovníků. 

Interní kurzy pro pracovníky KKFB 

Datum Název Lektor 
Počet 
hodin 

Počet 
účastníků

38 lekcí Angličtina – velmi mírně pokročilí SEEYOU! English 76 10 

38 lekcí Angličtina – více pokročilí SEEYOU! English 76 7 

9. května Prezentace knihovního systému 
KP-win SQL 

Ing. Petr Štefan (KP-sys) 6 36 

19. června Práce se systémem digitálního 
dodávání dokumentů DODO NK ČR 

Ing. Jan Kaňka (KKFB) 1 3 

11. července Práce s prohlížečem digitalizovaných 
novin LibReader 

Ing. Jan Kaňka (KKFB) 2 10 

10., 15. 
a 16. srpna 

Nová verze programu KP-win Ing. František Janoš 9 33 

18. srpna On-line katalog knihovny Ing. Jan Kaňka (KKFB) 2 25 

30.,31. října On-line katalog KKFB Ing. Jan Kaňka (KKFB) 6 39 

20. prosince Základy komunikace pro 
zaměstnance knihoven 

MUDr., PhDr. Miroslav 
Orel 

4 24 

Celkem 182 187 
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Další školení a vzdělávání pracovníků KKFB 

∗ V rámci odborného vzdělávání knihovníků se 47 pracovníků KKFB zúčastnilo 28 odborných 
seminářů a školení, pořádaných SKIP, NK ČR, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, krajskými 
a městskými knihovnami a dalšími institucemi. 

∗ Rekvalifikační knihovnický kurz v MZK v Brně dokončily v 1. pololetí 2006 dvě pracovnice. Ve 
2. pololetí zahájila studium jedna pracovnice. 

∗ Navazující kombinované studium – Informační studia a knihovnictví, FF Univerzity Karlovy v Praze, 
navštěvuje jedna pracovnice. 

∗ Bakalářské kombinované studium – Informační technologie, FAI Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 
navštěvuje jeden pracovník. 

Semináře knihoven paměťových institucí Zlínského kraje  

∗ První seminář se uskutečnil 28. února 2006 ve Státním okresním archivu Zlín-Klečůvka a zúčastnili 
se ho zástupci galerií, muzeí, archivů a knihoven působících na území Zlínského kraje. V programu 
byly prezentovány výsledky spolupráce KKFB, MJVM Zlín a SOkA Zlín při ochranném reformátování 
periodika Sdělení zaměstnanců firmy T. & A. Baťa a spolupráce Slováckého muzea a Knihovny 
B. B. Buchlovana při tvorbě společné databáze regionálních informací a dále zazněly informace 
o mapových sbírkách v hlavních knihovnách, muzeích a archivech Zlínského kraje a zprávy 
o projektech digitalizace starých map ve Vědecké knihovně v Olomouci a v MZK Brno. Součástí 
semináře byla exkurze ve Státním okresním archivu Zlín. 

∗ Druhý seminář se konal 25. října 2006 ve Hvězdárně Valašské Meziříčí. Většina příspěvků na 
semináři se tentokrát týkala informačních a komunikačních technologií v muzeích a novinkám 
v oblasti mezinárodních standardních čísel knih a seriálů. V rámci semináře se uskutečnila exkurze 
ve hvězdárně. 

Seminář Informační vzdělávání v 21. století 
KKFB se organizačně a lektorsky podílela na semináři Informační vzdělávání v 21. století, změny v pojetí 
informačního vzdělávání ve veřejných a školních knihovnách, který byl určen především knihovníkům 
veřejných a školních knihoven. Hlavním pořadatelem akce byla Moravská zemská knihovna v Brně, 
seminář se konal v Obchodní akademii a VOŠ ve Valašském Meziříčí ve dnech 12. a 13. dubna 2006. 

Seminář pracovníků profesionálních knihoven ve Zlínském kraji 
Seminář se konal 18. května 2006 v KKFB. V programu zazněly příspěvky: 
Regionální funkce ve Zlínském kraji 2005–2006  
Regionální knihovnický systém Clavius REKS  
Poslání a principy Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí (IFLA) 
Prezentace 3M Česko 

Semináře pro práci s dětmi a mládeží v profesionálních knihovnách Zlínského kraje 
Seminář se konal 18. října 2006 v KKFB. Kromě informací o aktivitách KKFB pro dětské čtenáře byla 
hlavním bodem programu přednáška PhDr. M. Šubrtové, PH. D. (Masarykova univerzita) Současní 
autoři a trendy v české a světové literatuře pro mládež. 
 
 
 



 
 

17

3. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH 

∗ KKFB obdržela v roce 2006 dotace z programů Ministerstva kultury ČR na projekty: 
Program Název projektu Odpovědný řešitel Dotace 

Knihovna 21. století 
Literární soutěž dětských autorů Zlínského 
kraje 2005/2006 RNDr. Helena Šimová  17 000 Kč 

VISK 2  
Mimoškolní vzdělávání 
knihovníků 

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro 
práci s informačními technologiemi 

ing. Jana Tomancová 44 000 Kč 

VISK 3 
Informační centra 
veřejných knihoven 

SQL knihovnický systém Jan Marek 150 000 Kč 

 

∗ Projekt ochranného reformátování periodika Sdělení zaměstnanců firmy T. & A. Baťa (později Zlín) 
byl podpořen dotací Kulturního fondu města Zlína (13 000 Kč na mikrofilmování) a Nadací Tomáše 
Bati (40 000 Kč na digitalizaci). 

∗  Z Kulturního fondu města Zlína obdržela KKFB rovněž dotaci 40 000 Kč na projekt Reprint 
publikace Františka Bartoše Moravský lid z roku 1892.  

∗ Z projektu Zlínského kraje Zavedení širokopásmového internetu do obcí Zlínského kraje získala 
knihovna čtyři PC pro kvalitní přístup na internet pro uživatele v obvodních knihovnách Jižní 
Svahy, Malenovice a Díly. 

 
 

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 Zlínského kraje, ediční rada Edice Zlínský kraj,  

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

∗ Jan Marek – Sekce pro informační technologie SDRUK ČR, 

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

∗ Jana Řeháková – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů (zvukové dokumenty) 
při NK ČR, 

∗ RNDr. Helena Šimová – komise pro služby při NK ČR, 

∗ Ing. Jana Tomancová – Sekce vzdělávání SKIP, 

∗ Mgr. Lenka Trnčáková – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů (elektronické 
zdroje) při NK ČR, 

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

∗ Jitka Zaorálková – pracovní skupina pro jmenné zpracování při NK ČR. 
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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 264 uživatelů (asi o 76 % více než je týdenní průměr). 

∗ V učebně v Ústřední knihovně se uskutečnilo sedm kurzů práce na internetu pro veřejnost.  

∗ V pobočce Kudlov bylo pro zájemce připraveno školení práce na internetu. 

∗ V Obvodní knihovně Díly proběhla instruktáž práce s internetem pro začátečníky a seznámení 
s vyhledáváním v elektronickém katalogu knihovny. 

Rok Františka Bartoše 
Po celý rok 2006 probíhal u příležitosti stého výročí úmrtí Františka Bartoše projekt knihovny a Muzea 
jihovýchodní Moravy s názvem Rok Františka Bartoše ve Zlíně a Zlínském kraji. Záštitu nad 
projektem převzal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, primátor Statutárního města Zlína Tomáš 
Úlehla, a později i nově zvolená primátorka Irena Ondrová. Krajský úřad Zlínského kraje a Magistrát 
města Zlína převzaly organizační garanci některých akcí a podpořily projekt i finančně. 
Rok Františka Bartoše byl slavnostně zahájen v krajské knihovně 15. března besedou František Bartoš 
v hudbě Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Pro děti a mládež připravily obě instituce speciální 
programy. Oddělení pro děti a mládež připravilo pro školy v průběhu března až června 22 besed. Další 
čtyři pořady připravily muzeum a knihovna pro veřejnost a pro knihovníky.  
S velkým ohlasem se setkala výzva folklorním souborům, které připomněly výročí ve svých 
programech. 
Vyvrcholením odborné části projektu byla konference František Bartoš, dialektolog, pedagog 
a národopisec, která se konala 25.–26. dubna 2006 v Alternativě, kulturním institutu Zlín. Příspěvky 
23 referujících přinesly nové poznatky, zhodnocení dosavadního bádání a zařazení díla Františka 
Bartoše z hlediska jednotlivých vědních oborů, do nichž svým dílem přispěl. K vydání je připraven 
sborník z konference.  
V jarním i zimním čísle časopisu ZVUK Zlínského kraje bylo věnováno Františku Bartošovi několik 
příspěvků. Společnou péčí muzea a knihovny za finanční podpory Kulturního fondu města Zlína, 
Zlínského kraje a dalších sponzorů byly vydány reprinty Bartošova díla Moravský lid a Kytice. Jméno 
Františka Bartoše bylo zapsáno do Knihy paměti kraje uložené ve Valašském muzeu v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. Zásluhou Statutárního města Zlína byla renovována busta u škol 
v Bartošově čtvrti a ve spolupráci s Pohřebnictvím Zlín, spol. s r. o., hroby Františka Bartoše a Adolfa 
Šišky v Mladcové. U Bartošova hrobu se 8. června uskutečnil vzpomínkový akt u příležitosti stého 
výročí úmrtí, které připadá na 11. června.  
V sídle Zlínského kraje, Baťově mrakodrapu, byla v červenci instalována výstava přibližující život a dílo 
Františka Bartoše, po jejím skončení byla výstava přenesena do Gymnázia Zlíně – Lesní čtvrti. 
Rok završil 30. listopadu společný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů a Městského divadla Zlín 
z děl Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Vítězslava Nováka a z odkazu Františka Bartoše.  
V průběhu uplynulého roku bylo zaznamenáno přes 60 článků v odborném, regionálním i celostátním 
tisku věnovaných F. Bartošovi a jeho výročí.  
Rok Františka Bartoše byl dokumentován a propagován na webových stránkách obou institucí, byla 
vydána propagační skládačka a leták k reedici děl Františka Bartoše. Připravuje se podrobná 
dokumentace a bibliografie článků a statí vztahujících se k tomuto projektu.  

Týden knihoven 
V týdnu od 2. do 7. října proběhl ve veřejných knihovnách Týden knihoven. Cílem celorepublikové 
kampaně je představit veřejnosti knihovny jako moderní informační instituce, které nabízejí širokou 
škálu služeb. 

∗ Oddělení pro děti v Ústřední knihovně připravilo na každý den pro žáky 2.–3. tříd ZŠ pásmo 
soutěží, hádanek a kvízů Všechno vím, všechno znám, odkud já to mám? Řekla mi to kamarádka 
knížka. 

http://www.kfbz.cz/rok_fb.htm#koncert
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∗ 4. října byla pro veřejnost připravena večerní exkurze v budově Ústřední knihovny Po setmění 
v knihovně aneb Večerní prohlídka s překvapením, v níž se představily nejen historické, ale také 
pohádkové postavy spojené s knihovnou. Součástí byla výstavka kuriozit z fondu knihovny. 

∗ Ve vzdělávacím centru se uskutečnila školení počítačové gramotnosti pro veřejnost Internet 
prakticky, Elektronická pošta 1, 2 a Elektronické služby knihovny.  

∗ V knihovně proběhla anketa pro děti od 6 do 15 let Jak jsem přišel poprvé do knihovny. Anketní 
lístky vyplnilo 165 dětí, nejčastější odpovědí bylo „s maminkou“ (66 ×) a „sám“ (30 ×). 

Zlínské Vánoce 
KKFB přispěla svými programy pro děti i veřejnost do projektu Zlínské Vánoce, který každoročně 
organizuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci s dalšími zlínskými kulturními 
institucemi: 
11. listopadu – Průvod Martínků  
prosinec – besedy pro žáky 5.–7. tříd ZŠ Vánoce ve světě 
13. prosince – beseda pro veřejnost Hej mistře…  
14. prosince – výtvarná dílna pro děti Předvánoční kratochvíle 
 
 

1. PŘEDNÁŠKY, BESEDY, INFORMATICKÉ LEKCE PRO ŠKOLY 

Oddělení pro děti  

∗ Pro děti mateřských škol proběhlo 5 exkurzí seznamující je se službami knihovny. 

∗ Pro žáky základních škol se uskutečnilo 175 besed a dalších pořadů. Besed se účastnili žáci ZŠ 
z Březolup, Kašavy, Neubuzi, Otrokovic, Štípy, Trnavy, Velkého Ořechova, Zlína a Želechovic.  

Dobrodružný život Jacka Londona (130. výročí narození, 
90. výročí úmrtí) 

leden 8.–9. třída 

Multikulturní Evropa (pohádky evropských zemí) únor 4.–5. třída 

František Bartoš, život a dílo (100. výročí úmrtí) březen 5.–7. třída 

Internet pro děti březen 3.–4. třída 

Velikonoce našich předků (zvyky a tradice) duben 5.–7. třída 

Hana Doskočilová dětem květen 1.–3. třída 

Informační výchova září všechny věkové kategorie

Arnošt Lustig, život a dílo (80. výročí narození) říjen 8.–9. třída 

Naši sousedé – významní maďarští autoři literatury pro děti 
a mládež Peter Földes a Maria Halasiová (multikulturní 
výchova) 

listopad 5.–6. třída 

Vánoce ve světě prosinec 5.–7. třída 

∗ Pro malé návštěvníky oddělení byly připraveny dvě výtvarné dílny, kde se děti naučily výtvarné 
technice – drátkování (lektorka Hana Galatíková) – Velikonoční dílna a Předvánoční kratochvíle. 

∗ V týdnu od 29. května do 2. června se pod hlavičkou Čítárny u Čerta s knihou uskutečnil cyklus 
10 besed Jak se hledá filmový příběh, který byl součástí doprovodného programu 46. ročníku 
Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Hosté filmového festivalu četli dětem z knih, 
které byly zfilmovány ve Filmových ateliérech Zlín v průběhu jejich sedmdesátileté historie: 
- Markéta Zinnerová: Indiáni z Větrova, četl herec Pavel Nový  
- Iva Procházková: Únos domů, četla autorka 
- Ondřej Sekora: Knížka Ferdy Mravence, četl režisér Václav Vorlíček 
- Markéta Zinnerová: Za humny je drak, četla herečka Markéta Hrubešová 
- Otfried Preussler: Čarodějův učeň, četla herečka Gabriela Vránová 
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- František Hrubín: Pohádky z tisíce a jedné noci, četl herec Jan Přeučil 
- Alena Vostrá: Výbuch bude v šest, četla herečka Milena Steinmasslová 
- Josef Kolář: Z deníku kocoura Modroočka, četla herečka Yvetta Kornová a zpěvačka Bára 

Basiková 
- Stanislav Rudolf: Kopretiny pro zámeckou paní, četl moderátor Petr Jančařík 
- Miloš Macourek: Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, četla zpěvačka Bára Basiková 

∗ 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 
- Základní škola praktická a Základní škola speciální Otrokovice  
se uskutečnilo celkem 12 besed: 
- Pohádky evropských zemí 
- Velikonoce 
- Skřítkové a trpaslíci 
- Naši sousedé 

∗ Pro děti z družiny ZŠ Zlín, Štefánikova 2701, se uskutečnilo celkem 5 besed: 
- Zimní pohádky 
- Jaro s pohádkou 
- Vytváříme literární příběhy 

∗ Proběhlo 21 lekcí systematické práce s informacemi pro základní školy. 

∗ Oddělení pro děti spolupracovalo s DDM ASTRA na ekologické soutěži Poznej a chraň! Ovoce 
a ovocné stromy. 

 

Oddělení pro mládež 

∗ Ve spolupráci se vzdělávacím centrem se uskutečnilo 15 lekcí systematické práce s informacemi 
pro žáky 9. tříd základních škol a 1. ročníky středních škol (vyhledávání v katalogu knihovny, v ČNB 
i v dalších informačních zdrojích). 

∗ Pro Ergo (chráněné dílny pro mentálně postižené) byla připravena beseda Knihy o jaru a jarní 
přírodě. 

∗ Pro IZAP (Sdružení pro integraci postižených dětí a mládeže, netradiční centrum Slunečnice) bylo 
realizováno 8 besed: 
- Poznáváme země světa  
- Poznáváme Českou republiku 
- Informatika  
- Vánoční zvyky  

 

Hudební oddělení  

∗ Proběhlo 19 besed pro žáky základních škol: 

Vývoj české populární hudby leden, únor 8.–9. třída 

Jaroslav Ježek (100. výročí narození) duben 6.–9. třída 
Klasikové české hudb y – Bedřich Smetana říjen, listopad 5. třída 

Spirituály – historie a současnost listopad 8. třída 

W. A. Mozart – 250. výročí narození listopad 5. třída 

Vývoj české populární hudby listopad 9. třída 

Jan Jakub Ryba prosinec 5.–8. třída 
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Obvodní knihovna Jižní Svahy  

∗ Pro žáky mateřských a základních škol bylo realizováno 85 besed a exkurzí: 

Čteme s prvňáčky únor 1. třída 

Objevujeme knihovnu únor MŠ 

Krylogie aneb Rebel a poeta Karel Kryl březen 7.–9. třída 

Komu zlatou brusli (Ilona Borská) duben 5.–6. třída 

Autor moderní pohádky Miloš Macourek květen 2.–4. třída 

Máte knihu pro mě? (systematická práce s informacemi) říjen 6.–9. třída 

Lidová slovesnost a osobnost Františka Bartoše říjen, listopad 7.–9. třída 

Betty McDonaldová dětem listopad 3.–4. třída 

Kouzlo vánočních zvyků prosinec 1.–5. třída 

Obvodní knihovna Malenovice  

∗ Uskutečnilo se 31 besed a exkurzí pro žáky mateřských a základních škol: 

Báje a mýty starých Slovanů únor 7.–9. třída 

Co všechno najdu v knížkách únor, březen 1.–3. třída 

exkurze knihovny březen MŠ 

lekce systematické práce s informacemi duben 5. třída 

Pátrejte s námi (detektivky pro děti) květen, září 5.–7. třída 

lekce systematické práce s informacemi září, říjen 6.–8. třída 

exkurze knihovny říjen MŠ 

Balady a sběratelská činnost Karla Jaromíra Erbena listopad 4.–7. třída 

Josef Lada – malíř českých Vánoc prosinec 3. třída 

Obvodní knihovna Díly 

∗ Uskutečnilo se 9 besed a exkurzí pro děti z mateřských a základních škol: 

Známe je z Večerníčků únor, březen MŠ 

lekce systematické práce s informacemi březen 6. třída 

exkurze knihovny červen MŠ  

Až já budu školákem červen MŠ 

exkurze knihovny říjen MŠ  

Z pohádky do pohádky říjen MŠ 

 
 

2. PROGRAMY, PŘEDNÁŠKY A KULTURNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST 

18. ledna  Na prahu Mozartova a digitálního roku – Mozartova svatební mše c moll a Haydnovo 
oratorium Stvoření, ve spolupráci s Domem seniorů, Zlín  

25. ledna Od školy ke knihovně – prezentace stejnojmenné knihy Davida Valůška, která je 
věnována historii budovy bývalé Komenského školy, nyní sídla krajské knihovny  

8. února František Lydie Gahura – přednáška a beseda s Ladislavou Horňákovou o významném 
zlínském architektovi, 7. část cyklu Architektura – věc veřejná  

15. února Mozartova Figarova svatba – hudební ukázky hlavních scén doplněné videoprojekcí, 
ve spolupráci s Domem seniorů, Zlín  
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15. února Beseda s publicistkou Janou Lorencovou a prezentace její nové knihy Krvavé oleje, 
aneb Můj přítel vrah  

8. března Akordeonový koncert ZUŠ Morava  

15. března  František Bartoš v hudbě Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů – beseda ve spolupráci 
s Domem seniorů, Zlín 

22. března  Paul Césanne – otec moderního umění – přednáška Pavly Novosadové, ve spolupráci 
s Francouzsko-českým klubem 

12. dubna  Stá hudební beseda ve znamení čtyř jubileí – ve spolupráci s Domem seniorů, Zlín  

19. dubna  Keňa – země slunce i stínů – přednáška Zuzany Pištecké v rámci oslav Dne Země, ve 
spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína 

10. května  Málo známé poklady z Mozartových oper – beseda s hudebními ukázkami, ve 
spolupráci s Domem seniorů, Zlín 

17. května  Pravé perly moravské – hudební populárně naučný pořad Lucie Uhlíkové o písňových 
sbírkách Františka Bartoše  

24. května  Jan Adamus – hobojista na volné noze – beseda s Janem Adamusem, ve spolupráci se 
Společností Bohuslava Martinů 

8. června  Koncert v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě – Emília Nehilová, Lýdia 
Kiktová (zpěv), ve spolupráci se SONS  

14. června  Letní pastorale s Mozartem – komponovaný pořad z nejkrásnějších Mozartových 
melodií a pastorální vlámské poezie, ve spolupráci s Domem seniorů, Zlín  

30. června  Beseda v rámci Setkání spisovatelů střední Evropy – Christoph Janacs (Rakousko), Karla 
Erbová, Marcella Marboe, Ivan Binar, Milan Hrabal, Břetislav Kotyza, Václav Maidl 
a Zeno Kaprál, úvodní slovo Antonín Bajaja 

13. září  Hudební idyly i bouře v Tatrách a Alpách – ukázky ze symfonických básní Vítězslava 
Nováka a Richarda Strausse, ve spolupráci s Domem seniorů, Zlín 

4. října Po setmění v knihovně aneb Večerní prohlídka s překvapením – neobvyklá exkurze 
v budově Ústřední knihovny 

11. října Světová královna koloratury – Edita Grúberová, ukázky z nejslavnějších rolí, ve 
spolupráci s Domem seniorů, Zlín 

11. října Madagaskar, Ostrov s vůní vanilky a tajemná Lemurie – přednáška Dušana Trávníčka 
o expedici na Madagaskar v roce 2005, provázená obrazovými a zvukovými 
nahrávkami 

18. října Povídání nad knihou o zlínských hřbitovech s autory Davidem Valůškem a Kamilou 
Nečasovou ze Státního okresního archivu ve Zlíně 

1. listopadu Polepšené pěsničky – beseda s Ludvíkem Vaculíkem a Marií Vaculíkovou o nové knize, 
průvodní slovo Karel Pavlištík, cimbálový doprovod Lucie Uhlíková, zpívali Mužáci ze 
Zlína 

8. listopadu Jak se žilo ve Zlíně aneb baťovské noviny v digitální podobě – beseda o týdeníku Sdělení 
zaměstnanců fy Baťa, který vycházel v letech 1918–1945, a o jeho digitalizaci, 
připravili David Valůšek (SokA Zlín ) a Jan Kaňka (KKFB) 

15. listopadu  Rekviem za Mozarta a za oběti atentátu v New Yorku 11. 9. 2001, ve spolupráci 
s Domem seniorů, Zlín 

15. listopadu  Koncert a vernisáž výstavy žáků hudebního a výtvarného oboru ZUŠ Štefánikova 

29. listopadu  Památník Tomáše Bati ve Zlíně – testament i manifest – přednáška Petra Všetečky, 
8. část cyklu Architektura – věc veřejná 

13. prosince Hej, mistře… – předvánoční beseda o Janu Jakubu Rybovi a jeho slavné pastorální 
mši s hudebními ukázkami, účinkovali Jan Řezáč (Dům seniorů, Zlín) a Ivan Řehák 
(Městské divadlo Zlín)  
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3. LITERÁRNÍ SOUTĚŽE  

Literární soutěž pro děti Hledání 
Soutěž pro dětské autory do 15 let je součástí 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.  
Hlavním mottem 6. ročníku krajské soutěže 2005–2006 bylo Slon a mravenec, aneb Velké a malé v životě 
a ve světě.  
Pro zlínské okresní kolo bylo hlavní motto rozvedeno do tří témat: Trpaslík přemůže i obra, Kapka 
dobra vyléčí moře zla, I malý člověk vykoná velké činy. Okresní kolo bylo vyhlášeno v září a uzávěrka 
byla 30. listopadu 2005. Celkem 230 dětí ze 35 škol zaslalo 241 literárních děl, z toho 30 básní. Došlé 
příspěvky byly hodnoceny v kategoriích 1. až 3. ročník, 4. a 5. ročník, 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník 
a speciální školy. Slavnostní setkání a odměnění vítězů se uskutečnilo 5. dubna v KKFB. Celkem 
21 vítězů obdrželo diplomy a knižní ceny. O hudební doprovod slavnostního odpoledne se postarali 
žáci ZUŠ Harmonie Zlín. 
V celém Zlínském kraji se soutěže zúčastnilo 783 dětí z 94 škol, které poslaly celkem 830 příspěvků 
(povídek, pohádek, úvah, básní). Hodnocení krajského kola organizovala KKFB. Slavnostní odměnění 
vítězů se konalo 10. května v Alternativě, kulturním institutu Zlín, v programu vystoupili žáci 
literárně-dramatického oboru ZUŠ Štefánikova s dramatizací textů Pavla Šruta Příšerky a příšeři a dále 
Komorní smyčcový orchestr, žešťové trio a kvarteto zobcových fléten ZUŠ Harmonie. 
KKFB vydala sborník vítězných prací krajského kola. Texty jsou doplněny grafikami dětí ze základních 
uměleckých škol Zlín-Malenovice, Otrokovice a Harmonie, Zlín. Sborník byl vydán za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR v rámci dotačního programu Knihovna 21. století. 
V září byl vyhlášen další ročník okresní soutěže s tématy Moje cesta do knihovny, Kamarádka knížka 
a Všechno vím, všechno znám, odkud já to mám? Do soutěže poslalo své prozaické příspěvky i poezii 
244 dětí z 29 základních a speciálních škol a gymnázií. 
Krajská soutěž bude vyhodnocena v příštím roce a vyhlášení vítězů proběhne v květnu v Uherském 
Hradišti. Jako každoročně bude vydán sborník nejlepších prací dětských autorů. 
 
 

4. ŠKOLENÍ, KURZY PRO VEŘEJNOST  
Pro zájemce o práci s internetem organizuje vzdělávací centrum pravidelná školení základů práce na 
internetu a s elektronickou poštou: Internet na první pokus (seznámení s internetem, vyhledávání 
informací), Elektronická pošta pro začátečníky (principy elektronické pošty, zřízení poštovní schránky) 
a Elektronická pošta prakticky (volně navazuje na kurz Elektronická pošta pro začátečníky, práce 
s adresářem, přílohami, ukázky nastavení schránky). Na základě velkého zájmu z řad seniorů byla 
nabídka rozšířena o pravidelný šestihodinový kurz Základy práce s internetem pro seniory. 
V pravidelném kurzu Katalog knihovny si čtenáři, kteří se chtěli naučit efektivně využívat elektronický 
katalog KKFB, vyzkoušeli hledání v katalogu podle různých kritérií, rezervaci dokumentů a byli 
seznámeni s dalšími elektronickými službami knihovny.  
V rámci Března – měsíce internetu se uskutečnila školení: Elektronická pošta, Internet na první pokus, 
Základy práce s internetem pro seniory, Internet pro maminky spojené s hlídáním dětí v oddělení pro 
děti, Jednotná informační brána a Internet prakticky – na úřad přes internet (seznámení s webovými 
stránkami města, kraje a vybranými odkazy veřejné správy). 
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Název Počet kurzů 
Celkový 

počet hodin 
Počet 

účastníků 
Elektronická pošta prakticky 2 4 22 

Elektronická pošta pro začátečníky 12 24 132 

Elektronické služby knihovny 1 2 5 

Internet na první pokus 11 24 93 

Internet prakticky  3 6 28 

Internet pro maminky 1 2 6 

Internet pro nezaměstnané 3 6 15 

Jednotná informační brána  1 3 6 

Katalog knihovny 8 14 31 

Základy práce s internetem pro seniory  8 48 96 

Celkem 50 133 434 
 
 
 
 

5. VÝSTAVY 

∗ Výstavy v Ústřední knihovně 
do 13. ledna 2006 Poslední list z kalendáře – ZUŠ Harmonie  

16. ledna – 10. února Kouzlo zimy – Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola 
Zlín 

13. – 24. února Mentální anorexie a bulimie – dvě hluboké propasti – autorská výstava 
fotografií Lukáše Horkého, ve spolupráci se Zdravotním ústavem se 
sídlem ve Zlíně 

13. února – 10. března Barevný svět dětí – ZŠ Komenského I, Zlín 

13. března – 15. dubna Jarní výstava – Středisko volného času dětí a mládeže Ostrov radosti 

18. – 28. dubna výstava ke Dni Země – ve spolupráci s odborem životního prostředí 
a zeleně Magistrátu města Zlína 

2. – 26. května Ovocný sad – výtvarné práce dětí z krajské soutěže Poznej a chraň, 
Ekologické centrum Čtyřlístek a Dům dětí a mládeže ASTRA, Zlín 

29. května – 16. června Výstava k 70. výročí založení Filmových ateliérů Zlín, ve spolupráci se 
společností FILMFEST, Zlín 

19. června – 31. srpna výstavky Dům dětí a mládeže ASTRA, Zlín: 
Bambiriáda – Film Fest Zlín 2006 
4. ročník soutěže technické tvořivosti mládeže 2006 

4. září – 6. října Trója – výtvarné práce žáků ZŠ Zlín-Malenovice, Komenského 78 

10. října –10. listopadu Barevný svět očima dětí – Středisko volného času dětí a mládeže Ostrov 
radosti 

15. listopadu – 5. ledna 2007 Ze starozlínských pověstí – výstava prací dětí výtvarného oboru ZUŠ 
Štefánikova 

15. listopadu – 5. ledna 2007 Voskové Vánoce – výrobky Chráněné dílny Naděje, pobočky Zlín 
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∗ Výstavky v Obvodní knihovně Jižní Svahy 
leden Pastva pro oči a papír – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy  

únor, březen Dům v přírodě – Dům dětí a mládeže ASTRA, Zlín, z ekologicko-výtvarné soutěže 
Radovánky paní Zimy – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy  

březen Taje internetu – výstavka knih o PC a internetu 

duben, květen Provaz a jeho proměny – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

květen, červen Jarní příroda – fotografie Zuzany Königové a Libora Šose 

červenec, srpen Co jsme za rok vytvořili – Dům dětí a mládeže ASTRA, Zlín  

září Výtvarné práce dětí ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

říjen, listopad Květy podzimu – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

prosinec Zima maluje – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

∗ Výstavky v Obvodní knihovně Malenovice  
leden Pestrý svět – MŠ Malenovice, tř. Svobody  

Keltští skřítkové a víly – výstavka keramiky ZUŠ Malenovice 
únor, březen Krásy zimy – MŠ Malenovice, tř. Svobody 

březen Zimní móda – výstavka keramiky ZUŠ Malenovice 
Jak na internet – výstavka knih o internetu 

duben – červen Těšíme se na jaro – MŠ Malenovice, tř. Svobody 

červenec – září  Všechno kolem kvete – MŠ Malenovice, tř. Svobody 

říjen Děti malují – MŠ Malenovice, tř. Svobody 

listopad Přírodní variace – ZUŠ Malenovice  
Barevný podzim – MŠ Malenovice, tř. Svobody 

prosinec výstavky z MŠ Malenovice, tř. Svobody 

∗ Výstavky v Obvodní knihovně Díly 
květen výstavka dětských kreseb (ve spolupráci s Ekocentrem Čtyřlístek) 

listopad vánoční výstavka výrobků Chráněné dílny Naděje, pobočky Zlín 

E. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST  

EDIČNÍ ČINNOST 

∗ KKFB vydala a podílela se na vydání a distribuci následujících publikací: 
- BARTOŠ, František. Kytice : z lidového básnictva našim dětem uvil František Bartoš. 

Odpovědný redaktor Ivan Plánka. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková 
organizace, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2006. 160 s. 
Vydání knihy podpořil Zlínský kraj, Kulturní fond města Zlína, Barum Continental spol. s r. o. 
Edice Zlínský kraj, svazek 14. ISBN 80-903411-7-9 (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně), ISBN 
80-86886-18-2 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín). Náklad 800 výtisků. 

- BARTOŠ, František. Moravský lid : Františka Bartoše sebrané rozpravy z oboru moravské 
lidovědy. Reprint z roku 1892. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková 
organizace, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2006. 332 s. 
Vydání knihy podpořil Zlínský kraj a Kulturní fond města Zlína. Edice Zlínský kraj, svazek 13. 
ISBN 80-86886-12-3 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín), ISBN 80-903411-6-0 (Muzeum 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně). Náklad 800 výtisků. 

- Dechové hudby Zlínského kraje = The Zlín Region Brass Bands. Odpovědný redaktor Jiří 
Severin. Zlín, Uherské Hradiště : Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, 
Muzejní spolek v Uherském Hradišti, 2006. 148 s. Edice Zlínský kraj, svazek 12.  
ISBN 80-86886-11-5 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín), ISBN 80-903728-0-5 (Muzejní 
spolek v Uherském Hradišti). Náklad 800 výtisků. 
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- FIALOVÁ, Anežka, KUBÍČEK, Jaromír. Bibliografie okresu Kroměříž : literatura z let 1981–2005. 
Zlín, Brno : Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, Moravská zemská 
knihovna v Brně, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006. 316 s. Edice Bibliografie 
a prameny k vývoji Moravy, svazek 50. Vydáno s podporou Edice Zlínský kraj. ISBN 80-86886-
19-0 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín), ISBN 80-7051-168-0 (Moravská zemská 
knihovna. Brno), ISBN 80-7275-068-2 (Muzejní a vlastivědná společnost. Brno). Náklad 
360 výtisků.  

- Písně z Rusavy : sbírka valašských písní zapsaných Františkem Táborským a Alfonsem 
Waisarem v letech 1924–1926 s pozdějšími doplňky. Odpovědná redaktorka Vladislava 
Bělíková. Zlín, Kroměříž : Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, Muzeum 
Kroměřížska, příspěvková organizace, 2006. 184 s. Vydáno s podporou Edice Zlínský kraj.  
ISBN 80-86886-14-X (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín), ISBN 85945-44-4 (Muzeum 
Kroměřížska. Kroměříž). Náklad 400 výtisků. 

- Velké a malé v životě a ve světě. Sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů 
Zlínského kraje 2005/2006. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, 
2006. 56 s. Sborník byl vydán za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky 
z programu Knihovna 21. století. ISBN 80 86886-13-1. Náklad 500 výtisků. 

- Zlínský kraj a jeho kulturní organizace. Zlín : Odbor kultury a památkové péče Krajského 
úřadu Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje, Krajská 
knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, 2006. 32 s. Neprodejné. ISBN 80-86886-
17-4. Náklad 3 000 výtisků. 

- Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2005. 
Zpracovala Eva Peprníčková, odpovědná redaktorka Zdeňka Friedlová. Zlín : Krajská knihovna 
Františka Bartoše, příspěvková organizace, 2006. 32 s. Neprodejné. ISBN 80-86886-15-8. Náklad 
470 výtisků. 

- Krajská knihovna Františka Bartoše. (Informační brožura o knihovně). Zlín : Krajská knihovna 
Františka Bartoše, příspěvková organizace, 2006. 16 s. Neprodejné. ISBN 80-86886-20-4. Náklad 
1 200 výtisků. 

- Zvuk Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění. Zlín : Krajská knihovna 
Františka Bartoše ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko 
ve Vsetíně, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Muzeum Kroměřížska, město Uherské 
Hradiště, Klub kultury Uherské Hradiště. 1990–. ISSN 1214-0139. Čísla: Jaro, Léto, Podzim, Zima. 
Náklad čísla 500 výtisků. 

∗ Krajská knihovna se podílí na distribuci publikace Tři dny s prezidentem ve Zlínském kraji, 
kterou vydal Zlínský kraj v roce 2006, 68 s.  

∗ Pracovníci KKFB se podíleli na zpracování podkladů pro Kalendárium 2007 : vybraná výročí 
osobností města Zlína. Elektronická publikace (www.kfbz.cz/kalendarium_2007.htm). 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

∗ FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Březen – měsíc internetu. Magazín Zlín, roč. 12, č. 3 (200603), s. 22.  

∗ FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Duha : informace o knihách 
a knihovnách z Moravy, roč. 20, č. 3 (2006), s. 30–31. ISSN 0862-1985. 

∗ FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Od školy ke knihovně : historie budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve 
Zlíně. Magazín Zlín, roč. 12, č. 2 (200602), s. 22. 

∗ FRIEDLOVÁ, Zdeňka. František Bartoš, Dominik Fey a Knihvýpůjčka regálová. Čtenář. Měsíčník pro 
knihovny, r. 58, č. 12, 2006, s. 407–408. ISSN 0011-2321 

∗ FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Knihovna pro kraj – knihovna pro město. Změna je příležitost ne nutné zlo. 
Knihovny současnosti 2006 : sborník z 14. konference. 1. vyd. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006, 
s. 58–64. ISBN 80-86249-41-7. 

∗ FRIEDLOVÁ, Zdeňka, GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla, PLÁNKA, Ivan, PAVLIŠTÍK, Karel. Ohlédnutí za rokem 
Františka Bartoše. ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění, zima 2006, s. 6–8. 
ISSN 1214-0139. 

http://www.kfbz.cz/kalendarium_2007.htm
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∗ GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla, KAŇKA, Jan, SALÁTOVÁ, Renáta, ŠUMPELOVÁ, Alexandra. ZVUK Zlínského 
kraje 2001–2005 : bibliografie. ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění, jaro 
2006, s. 87–117. ISSN 1214-0139. 

∗ KAŇKA, Jan, GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla. Působení firmy Baťa na Slovensku a jeho ohlasy v tisku. Sdružení 
knihoven České republiky : rok 2006. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006, s. 91–97.  
ISBN 80-86249-40-9. 

∗ PAVLIŠTÍK, Karel, ŠIMOVÁ, Helena. Výběrová bibliografie nejdůležitějších prací Františka Bartoše. 
ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění, jaro 2006, s. 17. ISSN 1214-0139.  

 

VYSTOUPENÍ NA SEMINÁŘÍCH A KONFERENCÍCH 

∗ FRIEDLOVÁ, Zdeňka: Knihovna pro kraj – knihovna pro město. Změna je příležitost ne nutné zlo 
(Konference Knihovny současnosti, 12.–14. září 2006, Seč u Chrudimi) 

∗ FRIEDLOVÁ, Zdeňka, PEPRNÍČKOVÁ, Eva: Regionální funkce ve Zlínském kraji 2005–2006 (Seminář 
pracovníků profesionálních knihoven ve Zlínském kraji, 18. května 2006, Zlín)  

∗ GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla, MICHALÍK, Jiří: Místopisné vzpomínky na Františka Bartoše (konference 
František Bartoš – dialektolog, pedagog a národopisec, 25. a 26. dubna 2006, Zlín) 

∗ KAŇKA, Jan: Informace z Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 v Praze se 
zaměřením na příspěvek Zpracování a zpřístupnění historických dokumentů s využitím projektu 
TimeMap. (Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 28. února 2006, Zlín) 

∗ KAŇKA, Jan: Představení projektu digitalizace: Ochranné reformátování periodika Sdělení 
zaměstnanců fy T. & A. Baťa (Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 28. února 
2006, Zlín) 

∗ KAŇKA, Jan, GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla: Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN 
(Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 25. října 2006, Valašské Meziříčí) 

∗ PILAŘOVÁ, Svatava: Práce s dospívající mládeží. Křesťanské legendy v umění a literatuře (seminář 
Náměty pro práci s mladými lidmi, 16.–17. května 2006, Vyškov)  

∗ PILAŘOVÁ, Svatava: Opravdu nečtou? (Svět knihy, 10. listopadu 2006, Brno) 

∗ PODROUŽKOVÁ, Jana: Systematická výchova k práci s informacemi v KKFB ve Zlíně – pro střední 
školy (Informační vzdělávání v 21. století. Změny v pojetí informačního vzdělávání ve veřejných 
a školních knihovnách, 12. a 13. dubna 2006, Valašské Meziříčí) 

∗ ŠTANCLOVÁ, Iveta: Systematická výchova k práci s informacemi v KKFB ve Zlíně – pro základní 
školy (Informační vzdělávání v 21. století. Změny v pojetí informačního vzdělávání ve veřejných 
a školních knihovnách, 12. a 13. dubna 2006, Valašské Meziříčí) 

PROPAGACE KNIHOVNY 

∗ V denním a odborném tisku byly publikovány 73 články o knihovně (pozvánky a informace 
o kulturních a vzdělávacích pořadech pro veřejnost a děti, informace o Roku Františka Bartoše, 
o vydaných publikacích apod.).  

∗ Bylo odesláno 29 čísel e-bulletinu (informační služba o aktualitách v knihovny rozesílaná e-mailem). 

∗ Přehled připravovaných akcí KKFB je každý měsíc zveřejňován v Magazínu Zlín. 

∗ Informace o programu Roku Františka Bartoše zazněly (17. 3. 2006) v rubrice Magazín Zlín stanice 
Televize Zlínsko. 

∗ Aktuální informace o dění v knihovně byly publikovány v rubrice Magazín Zlín Televize Zlínsko 
(15. 2., 2. 8., 6. 10. a 10. 11.) a v rubrice Minuty z regionu na stanici EmurFilm (13. 7.). 

∗ Ing. Jan Kaňka hovořil o programu KKFB v Březnu – měsíci internetu ve vysílání Zlínského studia 
Českého rozhlasu Brno (14. 3. 2006). 

∗ Byly vytištěny informační letáčky o obvodních knihovnách.  
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II. PROVOZNÍ ČÁST 

A. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 

∗ Informace o provedených kontrolách – viz EKONOMICKÁ ČÁST. 

∗ Byl vydán Spisový a skartační řád s účinností od 1. 1. 2006. 

∗ Knihovní řád byl novelizován dodatkem ze dne 30. 6. 2006 v souvislosti se změnou cen za 
kopírování a dodatkem ze dne 1. 9. 2006 (změny v provozu internetových stanic v souvislosti 
s poskytováním přístupu na internet zdarma, dodávání kopií dokumentů prostřednictvím 
MVS, doplnění ustanovení o registraci uživatelů, zrušení pobočky). 

∗ Knihovna se zapojila do celostátního projektu Měření výkonů knihoven koordinovaného NK ČR. 

∗ Byla připravena novela Organizačního řádu KKFB k 1. 1. 2007. 
 

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. 

∗ V prostorách nového skladu periodik v Malenovicích byly provedeny nezbytné opravy a částečně 
byl vybaven regály (nezbytné pro uložení povinného výtisku periodik ročníků 2003–2005). 

∗ Pracoviště byla vybavena potřebným zařízením: 
- dva regály do Informačního a referenčního centra 
- stůl pod PC do katalogizace 
- čtyři stolky a čtyři malé regály do oddělení pro děti 
- šest regálů do oddělení pro mládež 
- dva regály do oddělení pro dospělé čtenáře 
- skříň na uložení CD nosičů do hudebního oddělení 
- osm kancelářských židlí, 13 polokřesel, jeden stůl pod PC, tři regály a skříň pro uložení tašek pro 

Obvodní knihovnu Jižní Svahy 
- čtyři stoly pod PC pro pobočky Želechovice, Kostelec, Lhotka a Prštné 

∗ Byly zakoupeny starší knižní regály pro nově připravovanou pobočku Podlesí. 

∗ Byly zakoupeny vysavače do skladu Malenovice a úseku automatizace. 

∗ Byla provedena oprava výtahu a pojistného ventilu v kotelně. 

∗ Bylo zajištěno přečalounění židlí v čítárně. 

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

∗ V Obvodní knihovně Jižní Svahy byly vyměněny vadné zářivky, ve skladu Kolektivní dům byly 
instalovány nové zářivky z důvodu nedostatečného osvětlení. 

∗ Bylo proveno čištění okapů a svodů na budově Ústřední knihovny. 

∗ Byly provedeny nezbytné ochranné nátěry podlah v oddělení pro dospělé čtenáře a v oddělení pro 
děti. 

∗ Byly vymalovány některé prostory v Ústřední knihovně (hudební oddělení, části chodby za vstupy 
do budovy, část chodeb). 

∗ Ve spolupráci s Magistrátem města Zlína byla opravena část fasády a část slavnostního osvětlení 
na budově Ústřední knihovny. 

C. ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

∗ Byla provedena pravidelná revize tlakových nádob v kotelně, výtahů, hasicích přístrojů a hydrantů, 
elektrických spotřebičů a hromosvodu. 
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∗ V dubnu bylo provedeno školení všech zaměstnanců o BOZP a PO, v srpnu školení vedoucích 
zaměstnanců o BOZP a PO, v říjnu školení řidičů a v prosinci školení požární hlídky. 

∗ 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 (29. 3., 28. 6., 20. 9. a 20. 12. ) byly využity pro očistu knihovního fondu za 
účelem snížení prašnosti v prostorách knihovny a prevenci vzniku alergických onemocnění.  

∗ Byly vyčištěny koberce a čalouněná křesla. 

ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

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

POŽÁRNÍ OCHRANA 

∗ Nový pracovník Josef Macík byl vyškolen jako preventista PO. 

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  
S rychlým vývojem automatizace knihovnických procesů a agend knihovny se zvyšují nároky na 
používané informační technologie, a proto je postupně modernizováno vybavení knihovny pro 
uživatele i pracovníky. 

∗ Byla rozšířena síťová infrastruktura o přípojné body sklad beletrie, údržba, tiskárna, hudební 
oddělení (kancelář). Bylo odpojeno zastaralé koaxiální připojení, které se již nikde nepoužívá. 

∗ Byl pořízen fotoaparát Panasonic DMC-LZ5 pro digitalizační pracoviště a dokumentaci činnosti 
knihovny. 

∗ Pro tisk digitalizovaných dokumentů byla pořízena barevná inkoustová tiskárna HP InkJet 2800, 
která byla propojena s planetárním scannerem Atlas. 

∗ Byly zakoupeny tiskárny náhradou za již zastaralé a poruchové typy, jejichž oprava by si vyžádala 
neúměrně vysoké náklady: tři laserové síťové tiskárny (sekretariát, oddělení pro mládež a Obvodní 
knihovna Jižní Svahy) a dvě tiskárny pro tisk katalogizačních lístků (oddělení doplňování 
a zpracování knihovního fondu). 

∗ Bylo zakoupeno barevné kopírovací zařízení (do formátu A3) s možností připojení sítě pro 
pracoviště IRC. Zařízení slouží pro kopírování a tisk jak uživatelům knihovny, tak pro služební 
kopírování a tisky. 

∗ Z důvodů častých technických problémů a nekvalitního tisku byly vyměněny kopírky v čítárně 
a knihárně za nové typy. 

∗ Byly zakoupeny a implementovány paměťové moduly pro upgrade stávajících serverů KNIHOVNA 
a TS2003 z důvodu zvýšení výkonnosti serverů. 

∗ V důsledku vyšších nároků nového knihovního systému KP-win SQL na počítačovou techniku bylo 
zakoupeno sedm služebních PC pro hudební oddělení, vzdělávací centrum, oddělení doplňování 
a zpracování knihovního fondu, oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení bibliografie, Obvodní 
knihovnu Jižní Svahy, úsek ediční činnosti (Centroprojekt) a PC pro uživatele v oddělení pro 
mládež. 

∗ Bylo zakoupeno 31 ks LCD 17“ a 19“ z důvodu výměny za nevyhovující CRT monitory v Ústřední 
knihovně a obvodních knihovnách. 
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∗ Byly zakoupeny čtyři scannery čárových kódů náhradou za nefunkčí (oddělení pro děti, oddělení 
pro dospělé čtenáře). 

∗ Byl zakoupen a instalován server pro digitální knihovnu (SW systém Kramerius). V současné době 
je v digitální knihovně uložen digitalizovaný týdeník Sdělení zaměstnanců fy T. & A. Baťa, později 
Zlín (páteční vydání, 1918–1945). Digitální knihovna je dostupná na adrese dlib.kfbz.cz. Při 
přístupu ze sítě knihovny jsou zobrazitelné bibliografické údaje uložených dokumentů i obrazy 
jednotlivých stránek, při přístupu z počítače mimo síť knihovny jsou u dokumentů chráněných 
autorským právem viditelné pouze bibliografické údaje. 

∗ Byl proveden test záložních zdrojů, následně byly buď zakoupeny nové jednotky, nebo jen baterie. 
Výměna zatím probíhá. 

∗ Byl zakoupen notebook Acer náhradou za opotřebované a neopravitelné dosavadní zařízení. 

∗ Z projektu Zlínského kraje Zavedení širokopásmového internetu do obcí Zlínského kraje získala 
knihovna pro uživatele v obvodních knihovnách čtyři PC pro kvalitní přístup na internet. 

∗ Bylo zakoupeno velké (200x150cm) skládací promítací plátno EFX Premium pro použití na 
seminářích a besedách pro veřejnost. 

 

SOFTWARE  
Informační zdroje knihovny jsou monitorovány a průběžně updatovány nebo nově nakupovány podle 
vznikajících potřeb. 

∗ V 1. pololetí byla testována SQL verze knihovnického systému a prováděny úpravy dodavatelem 
podle požadavků knihovny. Byl zakoupen SQL server Borland Interbase v 7.0, nutný k provozu 
nové verze knihovnického systému. V srpnu byla převedena data, provedeno školení uživatelů 
a spuštěna tato nová verze. Systém přináší další funkce, lepší výkon, zabezpečení dat a podporu 
nového knihovnického standardu MARC21. Jeho součástí je inovovaný WWW online OPAC 
a Z39.50 server.  

∗ SQL server Borland Interbase v 7.0 byl zakoupen za finanční podpory MK ČR z programu VISK3. 

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

∗ Byla podepsána smlouva garantující cenu softwaru pro evidenci počítačů pro budoucí léta, z níž 
plyne i jistý druh smlouvy servisního charakteru. 

∗ Byl proveden přechod antivirového zabezpečení sítě od AVG k novému systému Symantec. 
Software byl zakoupen v měsíci květnu a je předplacen do konce roku 2007. Je v rámci smlouvy 
ELITE. 

∗ Byl zakoupen Windows 2003 Server s příslušným počtem licencí pro migraci serverového 
operačního systému Novell, jehož instalace proběhla v srpnu. Byla zavedena doména s ověřením 
uživatelů v síti, a tím i zvýšena bezpečnost. 

∗ Je sledován stav softwarového vybavení v knihovně, v obvodních knihovnách i pobočkách, a to jak 
na pracovních tak i čtenářských počítačích a je snižována možnost neoprávněných instalací. 
Knihovna tak udržuje legálnost zakoupeného a používaného softwaru. 

∗ Byla zakoupena a instalována nová verze docházkového systému SQL v9 (lepší stabilita, vyšší 
výkon). 

∗ Byly zakoupeny čtyři licence grafického programu Corel X3 (úsek ediční činnosti a ZVUKu, 
knihařská dílna, vzdělávací centrum – lektorský PC a webmaster). 

∗ Bylo zakoupeno 13 licencí vyšší verze MS Office 2007 Professional. Tyto licence byly určeny pro 
náhradu licencí ve vzdělávacím centru. Stávající licence budou užity dále v knihovně. 
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INTERNET 

∗ Ve 2. pololetí byla publikována nová verze online katalogu knihovního fondu, která byla 
zpřístupněna pro veřejnost na všech počítačích v síti KKFB. 

∗ V roce 2006 bylo zaznamenáno 96 406 přístupů na domovskou stránku KKFB (o 56 % více než 
v roce 2005) a 193 700 přístupů na online katalog. Téměř pětinásobný nárůst je výsledkem toho, že 
od konce srpna je přístup do katalogu i v prostorách knihovny pouze prostřednictvím WWW. 

∗ Byla provedena aktualizace odkazů na WWW stránky týkající se Zlínského kraje. 

∗ Byly vytvořeny a průběžně aktualizovány WWW stránky k Roku Františka Bartoše. 

∗ Průběžně byly aktualizovány seznamy přírůstků knihovního fondu (knihy, zvukové dokumenty). 

∗ Byl publikován soupis regionální literatury Zlínského kraje za rok 2005. 

∗ Průběžně jsou aktualizovány a doplňovány rubriky na intranetu KKFB. 
 
 
 

E. DOPLŇKOVÁ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST  
Doplňkovou činnost knihovny tvoří knihařské práce a okrajově kopírování na stroji Risograf. 
Knihařskou práci zajišťuje 1 pracovnice pro doplňkovou činnost na 0,17 % úvazku, zbytek úvazku 
pracuje knihařka pro hlavní činnost KKFB.  
Knihařská dílna zajistila v roce 2006 celkem 45 zakázek pro veřejnost a 61 zakázku pro KKFB.  
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III. EKONOMICKÁ ČÁST 

HOSPODAŘENÍ KKFB V ROCE 2006 
 

REKAPITULACE (V KČ) 

 
Neinvestiční 
prostředky Investiční prostředky 

Zlínský kraj – příspěvek na činnost 23,257.000 – 
z toho regionální služby 2,434.000  

Účelová dotace ze SR 61.000 150.000 
Ostatní dotace (Statutární město Zlín) 2,953.000 – 

CELKEM POSKYTNUTO 26,271.000 150.000 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v Kč)  

 HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

NÁKLADY 28,040.784,02 48.584,25 

VÝNOSY 28,489.810,88 99.188,00 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 449.026,86 50.603,75 

 

CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 499.630,61 Kč 

 
Na rok 2006 byl Krajské knihovně Františka Bartoše, příspěvkové organizaci, stanoven příspěvek (po 
změnách) na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 23,257.000 Kč, z toho na zajištění výkonu 
regionálních služeb 2,434.000 Kč. 

1) Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK) ze dne 21. 12. 2005 usnesení č. 213/ZO9/05 
byl schválen příspěvek na provoz ve výši 22,500.000 Kč 

2) Rozhodnutím Rady Zlínského kraje (RZK) ze dne 17. 7. 2006 usnesení č. 0617/R16/06 byl 
schválen příspěvek na provoz ve výši 23,200.000 Kč 

3) Rozhodnutím RZK ze dne 11. 12. 2006 usnesení č. 1060/R26/06 byl schválen příspěvek na 
provoz ve výši 23,257.000 Kč 

 
Na základě usnesení RZK č.0562/R14/06 ze dne 19. 6. 2006 byly KKFB přiděleny neivestiční dotace ze 
státního rozpočtu na projekty z programů VISK 2 (Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci 
s informačními technologiemi) ve výši 44.000 Kč, Knihovna 21. století (Literární soutěž dětských autorů 
Zlínského kraje 2005/2006) ve výši 17.000 Kč a investiční dotace 150.000 Kč na realizaci projektu 
programu VISK 3 (SQL knihovnický systém). Vzhledem k přidělení výše uvedené neinvestiční dotace 
z programu VISK 2 byl usnesením RZK č. 619/R16/06 ze dne 17. 7. 2006 navýšen také dosud stanovený 
objem prostředků na platy a ostatní osobní náklady o 10.400 Kč. 
Všechny peněžní prostředky byly vyčerpány v přidělené výši. 
 
KKFB získala v roce 2006 dotace od Statutárního města Zlína (SMZ) ve výši 1,900.000 Kč na 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a 1,000.000 Kč na nákup knih. Prostředky 
byly použity a vyčerpány v plné výši. 
 
Z Kulturního fondu města Zlína byla KKFB přidělena dotace na realizaci projektu: 
Reprint publikace Františka Bartoše Moravský lid z roku 1892 ve výši 40.000 Kč. 
Tato dotace byla vyčerpána v květnu 2006 v plné výši. 
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Z Kulturního fondu města Zlína byla dále přidělena dotace na realizaci projektu: 
Ochranné reformátování periodika Sdělení zaměstnanců fy T. a A. Baťa ve výši 13.000 Kč. Tato dotace 
byla využita v plné výši.  
 
Od Nadace Tomáše Bati byl přijat peněžní dar na ochranné reformátování periodika Sdělení 
zaměstnanců firmy Baťa T. a A. Baťa ve výši 40.000 Kč. Tato částka byla celá použita a vyčerpána. 
Další dary ve formě knih, brožur a publikací v nepeněžní formě ve výši 123.671 Kč byly přijaty od 
čtenářů, nakladatelů a dalších institucí. Jedná se o 885 titulů. 
Od čtenáře knihovny byly přijaty jako dary přehrávač CD SONY a kazetový magnetofon. 
 
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 2006 zajistil zřizovatel Zlínský kraj financování KKFB ve výši 81,63 %, dotace ze SR činila 0,21 %, 
Statutární město Zlín přispělo částkou ve výši 10,37 % a z vlastních příjmů bylo pokryto 7,79 % 
nákladů. 
 
Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 449.026,86 Kč. 
KKFB nepoužila všechny rozpočtované náklady z důvodu snížení nákladů na ediční činnost a úspory 
v energiích (otop) v důsledku mírného podzimu a zimy. 
 
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 2006 hospodařeno se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 50.603,75 Kč. 
 
 

PLNĚNÍ ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ K 31. 12. 2006 
Viz příloha 
 
 

INVESTICE 

Zdroje:  Zůstatek investičního fondu  191,60 Kč
 odpisy hlavní činnost 695.122,00 Kč
 dotace ze státního rozpočtu 150.000,00 Kč

 Celkem zdroje 845.122,00 Kč
  
Použití:  SW antivir 79.168,50 Kč
 upgrade automatizovaného knihovnického systému 

(SW KP-win SQL + SW SQL server Interbase) 335.990,60 Kč
 PC server (OS LINUX)  59.992,30 Kč
 tiskárna barevná A3   41.300,00 Kč
 kombinovaná kopírka a tiskárna (barevná a černobílá) 140.051,00 Kč
 kombinovaný aktivátor/deaktivátor 79.254,00 Kč 

 Celkem použití 735.756,40 Kč
  
Zůstatek investičního fondu 109.557,20 Kč
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PŘEHLED POČTU ZAMĚSTNANCU 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců:  
fyzické osoby  59,75
  
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2006 – fyzické osoby 61 

z toho: odborní pracovníci 47 
THP  5 
 dělníci 9 

z toho: vysokoškoláci 10 
středoškoláci  49 
ostatní 2 

   
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2006 – přepočtený stav 56,81
  
Pracovníci se ZPS 1 
 
 
 



 
 

IV. PŘÍLOHY 
 



Odvětví: Kultura             
Název organizace: Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace         IČ: 70947422
              

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31.12.2006          
              
  Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 
  Rozpočet Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % 
Číslo 2006 2006 k 31.12. k 31.12.06 plnění 2006 k 31.12. k 31.12.06 plnění 2006 k 31.12. k 31.12.06 plnění 
účtu   v tis. Kč v tis. Kč v Kč   v tis. Kč v tis. Kč v Kč   v tis. Kč v tis. Kč v Kč   
501 Spotřeba materiálu 5 460 5 460 5 465 326,19 100 15 15 11 092,75 74 5 475 5 475 5 476 418,94 100 
502 Spotřeba energie 1 305 1 305 1 140 249,80 87 10 10 2 369,00 24 1 315 1 315 1 142 618,80 87 
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek                 0 0 0,00   
504 Prodané zboží 200 200 127 068,88 64         200 200 127 068,88 64 
511 Opravy a udržování 365 365 283 448,40 78     1 158,00  365 365 284 606,40 78 
512 Cestovné 80 80 74 028,50 93         80 80 74 028,50 93 
513 Náklady na reprezentaci 15 15 13 935,00 93         15 15 13 935,00 93 
518 Ostatní služby 4 079 4 079 3 899 533,22 96 2 2 151,50  4 081 4 081 3 899 684,72 96 
521 Mzdové náklady 11 740 11 740 11 740 049,00 100 26 26 24 682,00 95 11 766 11 766 11 764 731,00 100 
524 Zákonné sociální pojištění 4 105 4 105 4 102 125,00 100 9 9 8 637,00 96 4 114 4 114 4 110 762,00 100 
525 Ostatní sociální pojištění 35 35 32 896,00 94         35 35 32 896,00   
527 Zákonné sociální náklady 229 229 227 995,00 100 1 1 494,00  230 230 228 489,00 99 
528 Ostatní sociální náklady                 0 0 0,00   
531 Daň silniční                 0 0 0,00   
532 Daň z nemovitostí                 0 0 0,00   
538 Ostatní daně a poplatky 2 2 1 100,00 55         2 2 1 100,00 55 
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 0 0 0,00   
542 Ostatní pokuty a penále                 0 0 0,00   
543 Odpis pohledávky                 0 0 0,00   
544 Úroky                 0 0 0,00   
545 Kursové ztráty                 0 0 0,00   
546 Dary                 0 0 0,00   
548 Manka a škody                 0 0 0,00   
549 Jiné ostatní náklady 237 237 237 907,03 100         237 237 237 907,03 100 
551 Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného majetku 695 695 695 122,00 100         695 695 695 122,00 100 
552 Zůstatk. cena prodaného dlouhod. nehm.a hm.maj.                   0 0 0,00   
553 Prodané cenné papíry a podíly                 0 0 0,00   
554 Prodaný materiál                 0 0 0,00   
556 Tvorba zákonných rezerv                 0 0 0,00   
559 Tvorba zákonných opravných položek                 0 0 0,00   

                            
Náklady (účtová třída 5) celkem  28 547 28 547 28 040 784,02 98,23 63 63 48 584,25 77 28 610 28 610 28 089 368,27 98 



 
 

 

    Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 
    Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % 
Číslo Název ukazatele 2006 k 31.12. k 31.12.06 plnění 2006 k 31.12. k 31.12.06 plnění 2006 k 31.12. k 31.12.06 plnění 
účtu   v tis. Kč v tis. Kč v Kč   v tis. Kč v tis. Kč v Kč   v tis. Kč v tis. Kč v Kč   
601 Tržby za vlastní výrobky 50 50 46 975,00 94 70 70 99 188,00 142 120 120 146 163,00 122 
602 Tržby z prodeje služeb 1 430 1 430 1 396 647,00 98         1 430 1 430 1 396 647,00 98 
604 Tržby za prodané zboží 260 260 152 244,00 59         260 260 152 244,00 59 
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby                 0 0 0,00   
612 Změna stavu zásob polotovarů                 0 0 0,00   
613 Změna stavu zásob výrobků                 0 0 0,00   
614 Změna stavu zvířat                 0 0 0,00   
621 Aktivace materiálu a zboží 250 250 307 810,00 123         250 250 307 810,00 123 
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb                 0 0 0,00   
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku                 0 0 0,00   
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku                 0 0 0,00   
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 0 0 0,00   
642 Ostatní pokuty a penále                 0 0 0,00   
643 Platby za odepsané pohledávky                 0 0 0,00   
644 Úroky 20 20 34 510,98 173         20 20 34 510,98 173 
645 Kursové zisky                 0 0 0,00   
648 Zúčtování fondů 240 240 246 848,90          240 240 246 848,90   
649 Jiné ostatní výnosy 26 26 33 775,00 130         26 26 33 775,00 130 
651 Tržby z prodeje dlouhod.nehmotného a hmot.maj.                 0 0 0,00   
652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                 0 0 0,00   
653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů                 0 0 0,00   
654 Tržby z prodeje materiálu                 0 0 0,00   
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku                 0 0 0,00   
656 Zúčtování zákonných rezerv                 0 0 0,00   
659 Zúčtování zákonných opravných položek                 0 0 0,00   
691 Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje 23 257 23 257 23 257 000,00 100         23 257 23 257 23 257 000,00 100 
691 Příspěvek na provoz ze státního fondu                 0 0 0,00   
691 Účelová dotace na provoz ze stát. rozpočtu 61 61 61 000,00          61 61 61 000,00   
691 Účelová dotace na provoz z rozpočtu obcí 2 953 2 953 2 953 000,00 100         2 953 2 953 2 953 000,00   

      
Výnosy (účtová třída 6) celkem  28 547 28 547 28 489 810,88 100 70 70 99 188,00 142 28 617 28 617 28 588 998,88 100 
    
Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 449 026,86  7 7 50 603,75 723 7 7 499 630,61  
                            

591 Daň z příjmů     0,00                 
595 Dodatečné odvody daně z příjmů     0,00                  

   
Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 449 026,86  7 7 50 603,75 723 7 7 499 630,61 7 138 



Pracoviště Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace 
 
Ústřední knihovna, tř. Tomáše Bati 204, 761 60 Zlín 
Obvodní knihovna Jižní Svahy, Okružní 4699, 760 05 Zlín 
Obvodní knihovna Malenovice, Mlýnská 845, 763 02 Zlín 
Obvodní knihovna Díly, Díly IV/3691, 760 01 Zlín 
 
Pobočky na území Statutárního města Zlína : 
Jaroslavice 119, 760 01 Zlín 
Kostelec, Zlínská 133, 763 14 Zlín 
Kudlov 21, 760 01 Zlín 
Lhotka 68, 763 02 Zlín 
Louky, Náves 68, 763 02 Zlín 
Letná, Kotěrova 4395, 760 01 Zlín 
Mokrá 455, 760 01 Zlín 
Podlesí 5302, 760 05 Zlín 
Prštné 570, 760 01 Zlín 
Štípa 763, 763 14 Zlín 
Velíková 53, 763 14 Zlín 
Želechovice, 4. května 68, 763 11 Zlín 
 
Kanceláře Útvaru regionálních služeb, Štefánikova 167, 760 01 Zlín (Centroprojekt) 
 
Sklad, Kamenná 3849, 760 01 Zlín 
Sklad, M. Alše 558, 760 05 Zlín 
Sklad, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín (Kolektivní dům) 
Sklad, Malenovice 1147, 760 05 Zlín (Areál EXPO) 
 
 
 



 
 

Srovnání číselných ukazatelů KKFB v letech 2006 a 2005 
 
Číselné ukazatele Krajské knihovny Františka Bartoše v roce 2006 

Oddělení Čtenáři 
Z toho

děti Návštěvníci Výpůjčky  
Z toho 

děti 

Informační 
služby 
dotazy 

Besedy

pro dospělé 8 590  98 046 454 214  8 298 9 

pro děti 1 171 1 171 20 739 97 734 97 664 2 972 218 

pro mládež 1 519  21 792 94 485  3 468 24 

studovna a čítárna 3  39 246 106 089  1 503  

hudební 18  8 354 17 950  404 37 

zvuková knihovna 31 1 288 11 335    

Obvodní knihovna 
Jižní Svahy 

1 155 419 22 770 136 981 31 024 5 609 85 

Obvodní knihovna 
Malenovice 

626 185 8 546 68 077 10 194 705 31 

Obvodní knihovna 
Díly 

273 77 8 271 36 908 4 807 359 11 

pobočky 665 225 6 358 34 066 7 303  14 

Celkem 14 051 2 078 234 410 1 057 839 150 992 23 318 429 

 
            
 
 
Číselné ukazatele Krajské knihovny Františka Bartoše v roce 2005 

Oddělení Čtenáři 
Z toho

děti Návštěvníci Výpůjčky  
Z toho 

děti 

Informační 
služby 
dotazy 

Besedy

pro dospělé 9 285  103 359 469 447  9 416 14 

pro děti 1 919 1 919 22 758 114 248 114 248 3 722 258 

pro mládež 2 045  24 277 105 270  3 387 30 

studovna a čítárna   53 440 138 428  1 122  

hudební   7 773 20 176   43 

zvuková knihovna 37  346 9 543    

Obvodní knihovna 
Jižní Svahy 

1 219 381 23 942 141 779 33 286 5 938 64 

Obvodní knihovna 
Malenovice 

538 152 8 838 68 432 9 069 630 11 

Obvodní knihovna 
Díly 

236 53 4 882 21 010 2 391 76 3 

pobočky 705 257 6 451 35 057 6 880  6 

Celkem 15 984 2 762 256 066 1 123 390 165 874 24 291 429 

 



 
 

Články o KKFB za rok 2006  
 

Autoři představí knihu o historii hřbitovů ve Zlíně / (jar). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, 
č. 242 (20061017), s. 5. 

Autoři ukážou svoji tvorbu : Centrem mezinárodního setkání je tentokrát Rožnov pod Radhoštěm / 
Michaela Bartošová. Zlínský deník, roč. 17, č. 152 (20060630), s. 7. 

Bartošova kytice znovu / (jr). Právo, roč. 16, č. 299 (20061229), s. 13. 

Baťovské noviny / David Valůšek. ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění, zima 
2006, s. 41–46. 

Baťovské týdeníky? Cenný zdroj informací / (kli). Zlínský deník, roč. 17, č. 210 (20060908), s. 5. 

Březen – měsíc internetu / Zdeňka Friedlová. Magazín Zlín, roč. 12, č. 3 (200603), s. 22. 

Čtenáři mají amnestii / (kli). Zlínský deník, roč. 17, č. 231 (20061004), s. 4. 

Čtenáři se dočkají lepšího systému / (kli). Zlínský deník, roč. 17, č. 176 (20060731), s. 5. 

Dárek pro prezidenta: brožurka s fotografiemi / Zuzana Boleslavová. Mladá fronta Dnes – Východní 
Morava, roč. 17, č. 144 (20060621), s. 1. 

Den Země bude ve znamení živlů / kač. Zlínské noviny, roč. 17, č. 92 (20060419), s. 4. 

Dětem čtou z knížek známé osobnosti / kli. Zlínské noviny, roč. 17, č. 125 (20060530), s. 6. 

Dětští literáti ze Slovácka posbírali pět prvních míst / man. Slovácké noviny, roč. 17, č. 116 (20060519), 
s. 3. 

Do literární soutěže se přihlásily dvě stovky dětí / man. Slovácké noviny, roč. 17, č. 27 (20060201), s. 4. 

Fotografie svědčí o anorexii : smrtelná posedlost / (gre). Zlínské noviny, roč. 17, č. 38 (20060214), s. 2. 

František Bartoš (16. 3. 1837 – 11. 6. 1906) / Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše Muzea 
jihovýchodní Moravy ; Krajská knihovna Františka Bartoše. Valašsko : vlastivědná revue, roč. 16, č. 1 
(2006), s. 52. 

František Bartoš, Dominik Fey a Knihvýpůjčka regálová / Zdeňka Friedlová. Čtenář. Měsíčník pro 
knihovny, roč. 58, č. 12, 2006, s. 407–408. 

Gabriela Vránová má ségru : známá česká herečka četla dětem z knihy Čarodějův učeň / [dotazovaná] 
Gabriela Vránová ; [zapsala] Jana Verbergerová. Festivalové Právo. (20060602), s. 6. 

Hory inspirovaly Strausse i Nováka / (šz). Zlínský deník, roč. 17, č. 211 (20060909), s. 7. 

Hvězdárna hostí zástupce knihoven / (red). Valašský deník, roč. 4, č. 250 (20061026), s. 4. 

Jak čtou čerti : když si děti zamilují knížku, je to láska na celý život / Michaela Matuštíková. Vlasta, 
roč. 60, č. 17 (20060426), s. 22-23. 

Klub připomene malíře / gre. Zlínské noviny, roč. 17, č. 69 (20060322), s. 7. 

Knihovna dnes zahájí rok Františka Bartoše / (gre). Zlínské noviny, roč. 17, č. 63 (20060315), s. 3. 

Knihovna ocenila literáty / (mij). Zlínské noviny, roč. 17, č. 109 (20060511), s. 2. 

Knihovna odkryla minulost svého sídla. Zlínské noviny, roč. 17, č. 22 (20060126), s. 3. 

Knihovna opět patří Bartošovi / (gre). Zlínské noviny, roč. 17, č. 114 (20060517), s. 7. 

Knihovna opět slouží / (kli). Zlínský deník, roč. 17, č. 199 (20060826), s. 5. 

Knihovna oslaví Mozartovo jubileum / bla. Zlínské noviny, roč. 17, č. 15 (20060118), s. 7. 

Knihovna používá nový systém / (may). Týdeník Zlínska, roč. 2, č. 34 (20060829), s. 6. 



 
 

Knihovna představí baťovské noviny / (kul). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 260 
(20061108), s. 5. 

Knihovna představí Mozartova díla / (bls). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 107 
(20060509), s. D5. 

Knihovna uvede besedu o Gahurovi / (sig). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 33 
(20060208), s. C11. 

Knihovna uvede stou hudební besedu / (bls). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 87 
(20060412), s. C11. 

Knihovna vydala katalog dechovek / (vm). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 141 
(20060617), s. B4. 

Knihovna zahájí Rok Františka Bartoše / (bls). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 62 
(20060314), s. C9. 

Knihovna zve na besedu o památníku / (kač). Zlínský deník, roč. 17, č. 277 (20061129), s. 19. 

Knihovna zve na pořad o malíři Cézannovi / (vm). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 69 
(20060322), s. C2. 

Knihovny patří celý březen internetu / gas. Zlínské noviny, roč. 17, č. 57 (20060308), s. 3. 

Knížka o jednom zlínském domě / Marcel Sladkowski. ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu 
a společenské dění, léto 2006, s. 103–104. 

Koncert završí Bartošův rok / Martina Malá. Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 277 
(20061129), s. 5. 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně / Zdeňka Friedlová. Duha : informace o knihách 
a knihovnách z Moravy, roč. 20, č. 3 (2006), s. 30–31. 

Lidé objevují veřejný internet : chcete-li surfovat po internetu, nemusíte platit velké peníze / Zdeněk 
Matyáš. Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 86 (20060411), s. C4. 

Literární soutěž bude znát vítěze / (kul). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 81 (20060405), 
s. C11. 

Lorencová představí knihu Krvavé oleje / (vm). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 38 
(20060214), s. 4. 

Lorencová představila ve Zlíně chystanou knihu / (jar). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, 
č. 41 (20060217), s. D1. 

Lorencová vzbudila nevídaný zájem / (jn). Týdeník Zlínska, roč. 2, č. 8 (20060221), s. 4. 

Ludvík Vaculík pokřtí svou knihu / (šz). Zlínský deník, roč. 17, č. 253 (20061031), s. 23. 

Nová knížka vypráví historii knihovny : David Valůšek představuje publikaci Od školy ke knihovně, 
která přibližuje dějiny jedné z dominant Zlína / [zapsal] Pavel Stojar. Mladá fronta Dnes – Východní 
Morava, roč. 17, č. 21 (20060125), s. B15. 

Nová publikace mapuje historii sídla knihovny / Aleš Měřička. Zlínské noviny, roč. 17, č. 4 (20060105), 
s. 4. 

Nová publikace představí písně / (kli). Zlínský deník, roč. 17, č. 250 (20061026), s. 4. 

Od školy ke knihovně : historie budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně / Zdeňka Friedlová. 
Magazín Zlín, roč. 12, č. 2 (200602), s. 22. 

Odpovídá informační vzdělávání v knihovnách současným požadavkům? / Jana Nejezchlebová. Ikaros 
[online], roč. 10, č. 5 (20060601). 

Ohlédnutí za Rokem Františka Bartoše / Zdeňka Friedlová, Pavla Gajdošíková, Ivan Plánka, Karel 
Pavlištík. ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění, zima 2006, s. 6–8. 



 
 

Pietní akt uctí Františka Bartoše / mij. Zlínský deník, roč. 17, č. 131 (20060606), s. 5. 

Polepšené pěsničky Ludvíka Vaculíka / (may). Týdeník Zlínska, roč. 2, č. 44 (20061107), s. 6. 

Radnice vydala průvodce sociální péčí / (ill). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 138 
(20060614), s. 4. 

Reportérka hovořila o LTO : nesmlouvavá Jana Lorencová / (gre). Zlínské noviny, roč. 17, č. 40 
(20060216), s. 2. 

Reportérka Jana Lorencová bude besedovat v krajské knihovně / gre. Zlínské noviny, roč. 17, č. 39 
(20060215), s. 7. 

Rok Františka Bartoše ve Zlínském kraji a ve Zlíně / Redakce. ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu 
a společenské dění, jaro 2006, s. 79–80. 

Sbírka pomůže navázat na tradice / (kli). Kroměřížský deník, roč. 1, č. 253 (20061031), s. 4. 

Týden knihoven / (may). Týdeník Zlínska, roč. 2, č. 40 (20061010), s. 6. 

U Bartošova hrobu bude pietní akt / (ill). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 130 
(20060605), s. D4. 

V knihovně se sejdou evropští spisovatelé / (kul). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 149 
(20060627), s. D5. 

Vysokoškoláků bez práce je málo / (kli). Zlínský deník, roč. 17, č. 180 (20060804), s. 4. 

Výstava patří Bartošovi / (mij). Zlínské noviny, roč. 17, č. 64 (20060316), s. 4. 

Výstava poukáže na úskalí mentální anorexie a bulimie / gre. Zlínské noviny, roč. 17, č. 37 (20060213), 
s. 7. 

Vyšla kniha o historii knihovny / (ČTK). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 4 (20060105), 
s. 4. 

Vzpomínky nad novou publikací Davida Valůška / Antonín Bajaja. Duha : informace o knihách 
a knihovnách z Moravy, roč. 20, č. 1 (2006), 3. str. obálky. 

Začal Bartošův rok, oslava slavného rodáka / (ČTK). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 68 
(20060321), s. C9. 

Začíná Týden knihoven / (kul). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 229 (20061002), s. 5. 

Zlín bez úspěchu bojuje se sprejery / (ill). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 197 
(20060824), s. 1. 

Zlínská konference na počest Františka Bartoše / Karel Altman. Národopisná revue, roč. 16, č. 2 (2006), 
s. 120–121. 

Zlínsko slaví Bartošův rok / (kob). Právo, roč. 16, č. 80 (20060404), s. 11. 

Zlínský kraj oslaví Bartošův rok / (kov). Okno do kraje : magazín o životě a dění ve Zlínském kraji, roč. 2, 
duben 2006 (200604), s. 11. 

 

 



 
 

Nejpůjčovanější tituly v roce 2006 
 

1.  Dan Brown Šifra mistra Leonarda 134 × 

2.–4.  Noah Gordon Lékařka: Ve šlépějích Šamana a Ranhojiče 92 × 

 Michal Viewegh Účastníci zájezdu 92 × 

 Michal Viewegh Případ nevěrné Kláry 92 × 

5. Michal Viewegh Román pro ženy 91 × 

6. Danielle Steel Druhá šance 90 × 

7. Nora Roberts Nebe mé lásky 88 × 

8. Rosamunde Pilcherová Jarní vánice 86 × 

9.–10. Mary Higgins Clarková Žena v mramoru 84 × 

 Jude Deveraux Holly 84 × 
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