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ÚVOD 

Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, (KKFB) plní funkci krajské knihovny podle 
knihovního zákona a zřizovací listiny. Na základě smlouvy se statutárním městem Zlínem zajišťuje 
funkci městské knihovny, na jejíž financování se město podílí.  
 

Krajská knihovna poskytuje knihovnické a informační služby v Ústřední knihovně, ve třech online 
propojených obvodních knihovnách na Jižních Svazích, v Malenovicích a na Dílech a ve 12 menších 
pobočkách na území města Zlína. Nárůst počtu návštěvníků a výpůjček oproti roku 2007 dokládá 
zájem o poskytované knihovnické a informační služby. Současně přitom trvá zájem o online služby 
poskytované prostřednictvím WWW stránek knihovny. Katalog knihovního fondu byl doplněn 
o stavěcí znaky, které umožňují uživatelům snadnější orientaci ve volném výběru, bylo vytvořeno nové 
zobrazení záznamu a rozšířeny možnosti vyhledávání v externích zdrojích.  

 
V prvním pololetí knihovna získala dvě ocenění, které nás potěšily:  

WWW stránky knihovny získaly první místo v soutěži Biblioweb 2008 (v kategorii měst nad 25 tis. 
obyvatel i v absolutním pořadí).  
KKFB a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně získaly za realizaci projektu Reedice díla Františka 
Bartoše Čestnou cenu za mimořádný počin pro rozvoj oboru, kterou uděluje Česká národopisná 
společnost.  
 

V rámci regionálních funkcí zajišťuje KKFB odborné služby (koordinační, informační, vzdělávací, 
metodické a poradenské) pro knihovny na území Zlínského kraje. 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. V závěru roku byl zpřístupněn Adresář knihoven 
Zlínského kraje, na jehož naplnění se kromě krajské knihovny podílely Knihovna Kroměřížska, 
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana a Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. Spolupráci 
knihoven v oblasti péče o dětské čtenáře podporuje svou vzdělávací a propagační činností Klub 
dětských knihoven Zlínského kraje. Byly zpracovány analýzy plnění standardů veřejných 
knihovnických a informačních služeb a přehled o činnosti knihoven ve Zlínském kraji 
 

Projekt ochranného reformátování periodik, na kterém KKFB spolupracuje s Muzeem jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně a MZA Brno – Státním okresním archivem Zlín-Klečůvka pokračoval dokončením 
digitalizace titulů Zlín. Velké (středeční) vydání (1932–1941) a Svět (1942–1945). Realizována byla první 
etapa mikrofilmování periodika Naše pravda. Na tuto činnost získala knihovna dotaci z programu 
ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven VISK 7. 
 

Projekt Zámecké knihovny ve Zlínském kraji byl završen vydáním stejnojmenné publikace, na které 
se podíleli významní odborníci. 
 
Největší odbornou akcí byl celostátní seminář připravený ve spolupráci s Moravskou zemskou 
knihovnou v Brně Četba a její vliv na rozvoj osobnosti, jehož cílem byla podpora a rozvoj čtenářství. 
Seminář měl mimořádně dobrý ohlas u odborné veřejnosti. VIII. Seminář knihoven paměťových 
institucí se tentokrát uskutečnil v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a byl věnován 
problematice audiovizuálních dokumentů. Knihovníkům obecních knihoven a poboček byly věnovány 
dva semináře.  
 

V roce 2008 se uskutečnilo 474 kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost (o 113 více než 
v roce 2007). Velmi úspěšné byly Čítárna u čerta s knihou (týdenní cyklus pořadů v rámci zlínského 
filmového festivalu pro děti), Čtení je dobrodružství – celodenní program věnovaný dětem 
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a programy v rámci Týdne knihoven. Již tradičně byl velký zájem o večerní akci Po setmění 
v knihovně, která tentokrát připomněla významné historické mezníky v drobných detailech 
každodenního života. Knihovna věnuje velkou pozornost propagaci svých aktivit, o čemž svědčí 
přehled ohlasů její činnosti v médiích (viz přílohy).  
 

Museli jsme se potýkat s prohlubujícími se problémy souvisejícími s nedostatečným prostorovým 
zajištěním. Kromě Ústřední knihovny a obvodních knihoven je knihovní fond uložen ve 
čtyřech depozitních skladech, z nichž dva jsou nevyhovující. Tato skutečnost výrazně komplikuje 
vyřizování požadavků uživatelů a veškerou manipulaci s knihovním fondem. Zcela nedostatečné je 
zázemí pro pracovníky i návštěvníky knihovny. Budova Ústřední knihovny nutně potřebuje 
celkovou rekonstrukci (okna, část podlah, dveře, topná soustava, vnitřní omítky, fasáda…). Vzhledem 
k předpokládanému budoucímu přestěhování knihovny byla v letních měsících provedena jen 
nejnutnější oprava počítačové sítě. Z rozpočtu města Zlína byla ve 2. pololetí financována oprava 
předávací stanice topení, vnějšího osvětlení budovy a věžních hodin a oprava podlahy v pobočce ve 
Štípě.  
 
Velkou pozornost jsme věnovali hospodaření knihovny a optimálnímu využití prostředků, které jsme 
měli k dispozici.  
 
Pracovníci knihovny se intenzivně podíleli na přípravě podkladů pro novou budovu knihovny v rámci 
projektu Krajského studijního, informačního a kulturního centra a zpracovali tři projektové záměry 
na projekty financované z dotací Evropské Unie (Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje, Digitální 
knihovna Zlínského kraje, Duhový svět – projekt přeshraniční spolupráce se SR).  
 
Úspěšná činnost knihovny by nebyla možná bez podpory zřizovatele – Zlínského kraje, statutárního 
města Zlína a dobré spolupráce s provozovateli veřejných knihoven a pověřenými knihovnami. 
Poděkování si zaslouží pracovníci knihovny, kteří v obtížných podmínkách zajišťují služby pro 
návštěvníky, všechny odborné a podpůrné činnosti a usilují o jejich zkvalitnění.  
 
 
 
10. února 2009 
PhDr. Zdeňka Friedlová 
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace 
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ODBORNÁ ČÁST 

1. 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 Zlína nejsou automatizovány a vydávají svým uživatelům vlastní čtenářské 

průkazy. 
* Seznam pracovišť KKFB je v příloze 1. 

Přehled základních ukazatelů: 

Ukazatel 31. 12. 2006 31. 12. 2007 31. 12. 2008 

Registrovaní uživatelé 14 051 14 366 14 006 

Návštěvníci 234 410 278 040 295 912 

Výpůjčky 1 057 839 1 209 407 1 228 262 

 
* Srovnání číselných ukazatelů KKFB podle oddělení v letech 2008 a 2007 je v příloze 3. 
* Hodnoty základních ukazatelů vypovídají o stále vysokém zájmu o služby, které knihovna 

poskytuje.  
* Ukazatel „návštěvníci“ zahrnuje uživatele knihovny, kterým byly poskytnuty služby 

prostřednictvím knihovníků (253 179), a dále návštěvníky kulturních a vzdělávacích akcí pro školy 
a veřejnost (12 282), výstav (6 700) a uživatele internetu (23 751).  

 

KKFB poskytuje uživatelům klasické knihovnické služby (půjčování dokumentů – knih, periodik, 
zvukových a dalších dokumentů) a informační a konzultační služby poskytované prostřednictvím 
moderních informačních zdrojů (elektronický katalog knihovny, Česká národní bibliografie, 
Automatizovaný systém právních informací, multimediální CD/DVD-ROM, databáze přístupné 
prostřednictvím internetu). 

* Pro informační a rešeršní služby jsou používány online databáze: 
- Infobanka ČTK (databáze Země světa, Biografie a Česká republika) 
- mediální databanka TAM-TAM Anopress 
- EBSCOhost 
- Oxford Reference Online 
- OCLC FirstSearch 
- COTO.JE 
- Manuscriptorium 

 
* Automatizované knihovny pracují v automatizovaném knihovnickém systému KP-win SQL. 
* Přístup na internet je návštěvníkům poskytován zdarma ve všech automatizovaných knihovnách 

a v pěti pobočkách (Kostelec, Kudlov, Lhotka, Prštné a Želechovice). 
 

Oddělení pro dospělé čtenáře poskytuje absenční a prezenční výpůjční služby beletrie a naučné 
literatury a časopisů, zprostředkovává meziknihovní výpůjční a reprografické služby, rezervaci 
literatury a bibliografické a informační služby. Zajišťuje 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 jsou umístěny informační zdroje s regionální tematikou (knihy, periodika, 
kartotéka regionálních osobností) a rovněž dokumenty a informace týkající se neziskového sektoru.  
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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, obrazové publikace, 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. 
V období květen–září byla v provozu letní čítárna v atriu Ústřední knihovny. 

Hudební oddělení poskytuje prezenční a absenční výpůjční služby knih a časopisů s hudební 
tematikou, hudebnin, nahraných zvukových záznamů (CD a magnetofonové kazety), prezenční 
poslech všech zvukových dokumentů, včetně gramofonových desek, a informační služby z oblasti 
hudby.  

Zvuková knihovna poskytuje výpůjční a informační služby zrakově i jinak postiženým občanům. 
Půjčuje zvukové nahrávky knih na magnetofonových kazetách a CD ve formátu MP3 (tzv. zvukové 
knihy) a umožňuje svým uživatelům rovněž výpůjčky zvukových nahrávek z fondu hudebního 
oddělení. 
Pracovnice oddělení pro děti a mládež a hudebního oddělení připravují a realizují vzdělávací 
programy pro mateřské, základní, střední a speciální školy. 

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

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

 
Pobočky poskytují výpůjčky knih a periodik, pobočky Kostelec, Kudlov, Lhotka, Prštné a Želechovice 
také přístup na internet. 

 
WWW stránky www.kfbz.cz informují o KKFB, její činnosti, knihovním fondu, nových přírůstcích 
fondu, aktivitách pro veřejnost. Obsahují modul vyhledávání v online katalogu včetně navazujících 
služeb, přehledný výběr dalších internetových odkazů i odborné informace pro veřejné knihovny.  
* Online katalog knihovního fondu KKFB je přístupný v elektronické formě na všech 

stanicích počítačové sítě i na WWW stránkách knihovny www.kfbz.cz/katalogy.htm. 
* Katalog nabízí různé způsoby vyhledávání dokumentů, přehledné zobrazení vyhledaných 

záznamů dokumentů; pro registrované čtenáře také přehled vlastních výpůjček, zobrazování 
archivu výpůjček, možnost prodloužení výpůjční lhůty, rezervace momentálně vypůjčených titulů, 
popř. jejich zrušení, možnost volby odesílání oznámení o rezervaci e-mailem nebo poštou.  

* Prostřednictvím WWW stránek je zajišťována informační služba Ptejte se knihovny, která 
zodpovídá bibliografické a faktografické dotazy během dvou pracovních dnů.  

* Z WWW stránek je možné se přihlásit k bezplatné informační službě e-bulletin (rozesílání 
aktuálních informací z knihovny e-mailem, např. seznamů novinek knihovního fondu, pozvánek na 
pořady pro veřejnost, informací o výstavách, nových službách knihovny, změnách provozní 
doby apod.). 

* WWW stránky knihovny získaly první místo v 9. ročníku soutěže Biblioweb 2008 o nejlepší 
webovou prezentaci knihovny (v kategorii měst nad 25 tis. obyvatel i v absolutním pořadí), kterou 
vyhlašuje SKIP ČR a která se koná pod záštitou Asociace krajů České republiky. 
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Knihovnické a informační služby – srovnání let 2007 a 2008 

 2007 2008 

Registrovaní čtenáři 14 366 14 006 

z toho čtenáři do 15 let 2 192 1 980 

Návštěvníci 278 040 295 912 

Výpůjčky celkem 1 209 407 1 228 262 

z toho:  naučné literatury pro dospělé 481 681 495 720 

z toho výpůjčky periodik 185 797 172 115 

beletrie pro dospělé 511 096 540 860 

naučné literatury pro děti 67 601 59 828 

beletrie pro děti 126 721 110 591 

zvukových a jiných dokumentů 11 052 13 937 

zvukových knih pro nevidomé 11 256 7 326 

MVS: vyřízené požadavky našich čtenářů  344 338 

vyřízené požadavky z jiných knihoven 1 359 1 448 

MMVS: vyřízené požadavky našich čtenářů 0 19 

Rezervace literatury 6 966 9 117 

Užívání internetu čtenáři celkem (uživatelé) 18 257 23 751 

z toho: oddělení pro dospělé čtenáře (IRC) 7 141 9 013 

oddělení pro děti 2 527 2 909 

oddělení pro mládež  799 1 745 

studovna  3 432 6 039 

hudební oddělení 0 61 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  1 596 1 778 

Obvodní knihovna Malenovice  674 527 

Obvodní knihovna Díly 1 383 1 144 

pobočky 705  535 

Přístupy na www.kfbz.cz  109 295 145 095 

Přístupy na vstupní stánku online katalogu KKFB  181 477 178 558 

Virtuální návštěva webové stránky*) 423 569 332 926 

Kurzy pro veřejnost / počet hodin 56 / 148 29 / 155 

Akce pro veřejnost (besedy, přednášky) 28 30 

Akce pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školy) 333 444 

Návštěvníci akcí pro veřejnost a školy 9 677 12 282 

Výstavy 32 33 

Návštěvníci výstav 3 086 6 700 

Odeslané upomínky celkem  8 432 12 310 

z toho:  2. + 3. upomínka  7 555 6 472 

upomínací dopis + pokus o smír 877 761 
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Kopírování z fondu KKFB (stránky) 31 053 13 577 

Dotazy bibliografické, faktografické, referenční celkem 19 993 19 065 

z toho: ústní 19 106 18 276 

s tištěným výstupem 887 789 

Rešerše 3 4 

Dotazy online služby Ptejte se knihovny 79 55 

Počet studijních míst 130 145 

Počet počítačů pro veřejnost 32 39 

 z toho s přístupem na internet 22 27 

 
*) Virtuální návštěva webové stránky je definována jako požadavek uživatele na návštěvu webové 

stránky knihovny, bez ohledu na počet prohlížených stran nebo prvků. 
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2. KNIHOVNÍ FOND 

2.1. AKVIZICE 
* Knihovní fond (včetně výměnného fondu) byl nakoupen z příspěvku zřizovatele (2 798 254,41 Kč) 

a z příspěvku statutárního města Zlína (800 000 Kč) v celkové částce 3 598 254,41 Kč (z toho 
3 015 980,81 Kč za knihy).  

* Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji KKFB obdržela 447 svazků knih. 
* Z projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna obdržela KKFB zdarma 21 tituly (tj. 31 svazky) 

knih českých autorů vydaných v roce 2007 a 2008.  
* Roční přírůstek knižního fondu činil 18 289 svazků, z toho 15 885 svazků pro krajskou knihovnu 

(2 566 svazků pro pobočky a 1246 svazků svázaných periodik) a 2 404 svazků pro výměnný fond. 
* Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů byl 825 knihovních jednotek, z toho 

342 zvukových knih pro nevidomé na CD ve formátu MP3 a 6 DVD. 
* Přírůstek CD-ROM byl 32 titulů.  
* Do knihovny docházelo celkem 2 544 titulů periodik (z toho 2 487 titulů jako povinný výtisk).  
* Průměrná cena knihy byla 171 Kč. Při akvizici byly využívány slevy v knihkupectvích, výprodejové 

slevy a další jednorázové slevy pro knihovny od různých nakladatelů. 

2.2. EVIDENCE, KATALOGIZACE, REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU 
* Evidence knihovního fondu a nakládání s ním se řídí zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), 
a prováděcí vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. 

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

* Další údaje viz kapitola 4.1. Tvorba databází, přispívání do celostátních databází a Souborného 
katalogu ČR, bibliografická činnost. 

 

Vyřazování 
* Při vyřazování dokumentů z knihovního fondu se KKFB řídí knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. 

a prováděcí vyhláškou MK ČR č. 88/2002 Sb.  
* Bylo vyřazeno 14 780 svazků zničených, opotřebených, zastaralých či ztracených duplicitních 

tištěných dokumentů, z toho 16 svazků z výměnného fondu. 
* Prodej vyřazených knih se uskutečnil 6. února, 7. května, 3. a 4. září, 19. a 20. listopadu 

a 3. a 4. prosince. Bylo prodáno celkem 5 129 dokumentů. Veřejným knihovnám ČR bylo v souladu 
s knihovním zákonem prodáno 584 svazků.  
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Přírůstek a úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2008 (mimo výměnný fond) 

 knihovní jednotky 

Přírůstek celkem 17 554 

z toho: knihy 15 885 

z toho: beletrie pro dospělé  6 699 

naučná literatura pro dospělé  5 453 

z toho svázaná periodika 1 246 

beletrie pro děti  2 144 

naučná literatura pro děti  949 

ostatní dokumenty 1 669 

z toho: hudebniny 121 

kartografické dokumenty 300 

grafika 73 

normy 318 

CD 477 

zvukové knihy pro nevidomé (CD) 342 

DVD 6 

CD-ROM 32 

Způsob nabytí: nákupem  15 104 

darem 1 008 

náhradou 47 

povinný výtisk – knihy 447 

povinný výtisk – svázaná periodika 927 

povinný výtisk – CD-ROM 21 

Úbytek celkem  14 764 

z toho knihy 14 764 

z toho: beletrie pro dospělé  7 463 

naučná literatura pro dospělé 3 663 

z toho svázaná periodika 80 

beletrie pro děti 2 371 

naučná literatura pro děti 1 267 

Počet titulů docházejících periodik 2 544 

z toho povinný výtisk 2 487 

Počet exemplářů periodik celkem 2 878 
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Přírůstek a úbytek knihovního fondu – výměnný fond k 31. 12. 2008 

 knihovní jednotky  

Přírůstek celkem 2 404 

z toho knihy 2 404 

z toho: beletrie pro dospělé 1 261 

naučná literatura pro dospělé 334 

beletrie pro děti 555 

naučná literatura pro děti 254 

Způsob nabytí nákupem  2 404 

Úbytek celkem  16 

z toho knihy 16 

z toho: beletrie pro dospělé  6 

naučná literatura pro dospělé 5 

beletrie pro děti 3 

naučná literatura pro děti 2 

Celkový přírůstek knihovního fondu k 31. 12. 2008: 19 958 knihovních jednotek 

z toho knihy: 18 289 knihovních jednotek 

 

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2008 krajská knihovna vč. výměnného fondu

Knihovní fond celkem 430 125 450 190 

z toho: knihy 391 309 411 364 

z toho: beletrie pro dospělé  158 785 169 045 

naučná literatura pro dospělé  165 696 168 907 

z toho: svázaná periodika 4 206 4 206 

beletrie pro děti  47 618 52 460 

naučná literatura pro děti  19 210 20 952 

ostatní dokumenty 38 816 38 826 

z toho: hudebniny 3 635 3 635 

kartografické dokumenty 1 281 1 281 

grafika 141 141 

normy 9 092 9 092 

gramodesky 4 015 4 015 

CD 6 110 6 110 

magnetofonové kazety 1 636 1 636 

zvukové knihy pro nevidomé (MK) 11 777 11 777 

zvukové knihy pro nevidomé (CD) 424 424 

videokazety 177 177 

DVD 55 55 

CD/DVD-ROM 473 483 
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2.3. DEPOZITÁŘE 
Kromě příručních skladů knihovního fondu v Ústřední knihovně a obvodních knihovnách je fond 
uložen v depozitních skladech. V současnosti je v depozitních skladech uloženo cca 24 000 knih, 
9 000 norem a všechna periodika s výjimkou běžného ročníku a několika významných a regionálních 
titulů. Tato skutečnost výrazně komplikuje a prodražuje vyřizování požadavků uživatelů (dokumenty 
jsou dováženy ve stanovených termínech) a veškerou manipulaci s knihovním fondem. Z příručních 
skladů v 1. patře Ústřední knihovny byla z důvodu nedostatečné nosnosti nezpevněné podlahy 
vystěhována část knižního fondu do depozitního skladu. 
* Sklady jsou umístěny v těchto objektech: 

- Kamenná 3849 – nájem od soukromého subjektu (beletrie). Sklad je z klimatického hlediska 
zcela nevyhovující pro uložení knihovního fondu, proto je nutné urychlené řešení uložení 
tohoto fondu. 

- Osvoboditelů 3778 (Kolektivní dům) – výpůjčka od SMZ (naučná literatura, divadelní hry 
a normy). 

- Zlín-Malenovice 1147 – pronájem od firmy Pozemní stavitelství Zlín, a. s. (periodický tisk, 
který KKFB získává od roku 2003 jako povinný výtisk – konzervační fond); z kapacitních 
důvodů byla rozšířena pronajatá plocha o 136 m2 (na celkovou výměru 339 m2). 

- Mikoláše Alše 558 – výpůjčka od SMZ (sklad materiálu, dočasné uložení doplňkového fondu, 
nevhodný pro dlouhodobé uložení knižního fondu). 

 

2.4. OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU 
* Knihy a jednotlivá čísla periodik jsou průběžně opatřovány etiketami elektronické ochrany 

knihovního fondu. 
* Vybrané tituly periodik (MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, Zlínský deník, 

Valašský deník, Slovácký deník, Kroměřížský deník) jsou průběžně kompletovány a připravovány 
na knižní vazbu. Knižní vazbou bylo svázáno celkem 116 svazků.  

* Ostatní tituly periodik jsou kompletovány a ukládány do speciálních lepenkových obalů. 
 

Balení  32 472 svazků 

Opravy, převazby apod. 4 176 svazků 
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3. SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE – REGIONONÁLNÍ FUNKCE  
* Krajská knihovna v roce 2008 koordinovala a zajišťovala výkon regionálních funkcí knihovnám ve 

Zlínském kraji. Regionální funkce knihoven jsou hrazeny z peněžních prostředků rozpočtu 
Zlínského kraje. 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.  

* V roce 2008 pověřila krajská knihovna výkonem regionálních funkcí ve Zlínském kraji 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 2008 v rozpočtu 
Zlínského kraje schválena částka 9 543 tis. Kč na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském 
kraji. 

* Finanční částka na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2008 byla 
rozdělena následovně: 

Příjemce Částka 

KKFB Zlín  2 743 000 

KK Kroměříž 2 238 000 

KBBB Uherské Hradiště 2 313 000 

MVK Vsetín 2 249 000 

Zlínský kraj celkem  9 543 000 

 
* Ve finanční položce KKFB je započítána i částka pro zajištění krajské úrovně výkonu regionálních 

funkcí pro knihovníky Zlínského kraje. 
* Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje vypracoval Zprávu o hodnocení výkonu 

regionálních funkcí ve Zlínském kraji v roce 2007, kterou předal zřizovateli, odeslal Národní 
knihovně ČR a zveřejnil na webových stránkách KKFB. 

* Krajská knihovna Františka Bartoše byla pověřena sběrem statistických dat o činnosti knihoven ve 
Zlínském kraji. Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zpracoval statistické výkazy 
veřejných knihoven kraje za rok 2007 a vypracoval sumáře za knihovny Zlínského kraje. Ze 
získaných statistických dat byla zpracována a vydána publikace Knihovny Zlínského kraje. Činnost 
a výsledky veřejných knihoven v roce 2007. 

* Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje (dále jen útvar) zajišťoval: 

* Služby poradenské a konzultační – 157 metodických návštěv a 315 konzultací, z toho 73 jednání 
se zástupci obcí. 

* Vzdělávání knihovníků, semináře a porady: 
- porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených knihoven ve Zlínském kraji (3. 4. 2008, 

KK Kroměříž, 4. 6., 16. 10., 1. 12. 2008, KKFB) 
- porada metodiček krajské a pověřených knihoven (19. 11. 2008) 
- seminář Počítač a internet v knihovně a jak dál? Setkání starostů obcí a knihovníků okresu 

Zlín (26. 3. 2008, Zlín, 60 účastníků) 
- seminář Četba a její vliv na rozvoj osobnosti (14. a 15. 4. 2008, Zlín, 72 účastníků)  
- seminář Statistika a benchmarking v knihovnách (12. 11. 2008, KKFB, 36 účastníků) 
- Seminář dobrovolných knihovníků okresu Zlín (12. 11. 2008, KKFB, 54 účastníků) 
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* Organizace akcí Klubu dětských knihoven Zlínského kraje – jednání pracovní skupiny KDK ZK 
(23. 4. 2008, KBBB, Uherské Hradiště a 1. 10. 2008, MěK Uherský Brod), schůzky 
s Mgr. Ivou Hutařovou k uvedení knihy Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež 
(23. 4. 2008, KBBB Uherské Hradiště) a Semináře česká ilustrace literatury pro děti a mládež 
(1. 10. 2008, Dům kultury, Uherský Brod).  

* Vedoucí útvaru se podílela na přípravě a organizaci kurzů Knihovnického minima, které se konaly 
v měsících dubnu/květnu a září/říjnu, na průběhu kurzu se podílela jako lektorka.  

* Útvar zpracoval analýzu standardu VKIS za rok 2007 a výsledky připravil pro zveřejnění na webu 
KKFB.  

* V měsíci 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 Místní knihovnu Hostišová, byla jako zástupce KKFB vedoucí útvaru 
regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje.  

* Útvar zpracoval návrh pro nominaci Městské knihovny Valašské Klobouky na cenu Knihovna roku 
2008 a návrh nominace na Medaili Z. V. Tobolky pro Stanislavu Čechovou.  

* Útvar provedl kontrolu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven podle zaslaných 
písemných podkladů ve Zprávách o výkonu regionálních funkcí za 1. pololetí 2008. Kontrolu 
příjmu a výkonu regionálních funkcí provedl přímo v obsluhovaných knihovnách Zlínského kraje 
ve dnech 2.–5. 6. 2008, a to v obcích Ludslavice, Břest, Rymice, Babice, Dolní Němčí, Osvětimany, 
Lidečko, Valašská Bystřice, Ratiboř, Zašová, Nedašov, Újezd u Valašských Klobouk, Mysločovice, 
Hostišová, Hovězí a ve městech Hulín a Staré Město. Kontroly výkonu a vykazování regionálních 
funkcí proběhly v pověřených knihovnách v Uherském Hradišti (24. 9. 2008), v Kroměříži 
(3. 10. 2008) a ve Vsetíně (23. 10. 2008). V rámci těchto kontrol pracovnice útvaru navštívily 
i Městskou knihovnu Bojkovice, Místní knihovnu Pitín, Městskou knihovnu Chropyně, Obecní 
knihovnu Záříčí, Městskou knihovnu Valašské Meziříčí, Místní knihovnu Lešná a její pobočku 
Jasenici. 

* 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 2009. 

* Útvar ve spolupráci s pověřenými knihovnami zpracoval podklady pro databázi knihoven 
Zlínského kraje. Databáze byla v prosinci 2008 zpřístupněna na webu KKFB.  

*  

Zajištění výkonu regionálních funkcí pro knihovny okresu Zlín 
* 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 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:  

- Na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb byly na přelomu roku 
2007/2008 uzavřeny Objednávky nákupu knihovnických služeb mezi provozovateli všech 
deseti profesionálních knihoven okresu Zlín a KKFB.  

- Metodické oddělení uskutečnilo 106 metodických návštěv a 183 konzultací (z toho bylo 
46 jednání se zástupci obcí). Metodické návštěvy a konzultace byly zaměřeny na organizační 
záležitosti týkající se retrokonverze knihovních fondů, evidence a zpracování knihovních  
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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, 
vytvoření elektronické adresy knihovny, informací o programu VISK 3 MK ČR.  

- V květnu byla provedena analýza webových stránek, automatizovaných knihovních systémů 
a online katalogů knihoven okresu Zlín.  

- Ve 2. pololetí se uskutečnily kontroly výkonu regionálních knihovnických služeb 
u profesionálních knihoven okresu Zlín a 10 obecních knihoven.  

- V září a říjnu proběhlo v Napajedlích jednání se zástupcem zřizovatele Knihovny Napajedla 
o případné výpovědi Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb. Říjnového 
jednání se zúčastnili i starostové obcí Halenkovice, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice 
a Žlutava. Smlouva nebyla městem Napajedla vypovězena. 

* Statistika knihovnických činností: v lednu a únoru 2008 byla provedena sumarizace statistických 
výkazů za rok 2007 knihoven okresu Zlín pro NIPOS. 

* Vzdělávání knihovníků, semináře a porady: uskutečnily se čtyři porady pro profesionální 
knihovníky okresu Zlín (12. 3. 2008, MěK Valašské Klobouky, 15. 10. 2008, Knihovna Josefa Čižmáře 
ve Vizovicích, 11. 6. a 3. 12. 2008, KKFB, pracoviště Zarámí). Program se týkal finančního zajištění 
výkonu regionálních funkcí v roce 2008, plnění standardu VKIS v knihovnách okresu Zlín v roce 
2007, statistiky knihovnických činností za rok 2007, projektů VISK 3 a připravovaných změn 
v podmínkách pro rok 2009, tvorby webové stránky malých knihoven, informací ze 
semináře Knihovnická dílna 2008, projektu vzdělávání knihovníků ZK, novinek v digitální knihovně 
a online katalogu krajské knihovny, výsledků pololetních kontrol výkonu regionálních 
knihovnických služeb, změnách ve statistice od roku 2009. 

* 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). Všechny výměnné soubory (poskytované profesionálním knihovnám, místním 
knihovnám a jejich pobočkám) byly zkontrolovány, doplněny o další nové svazky a byla 
provedena jejich cirkulace:  

 
 

únor, březen Byly rozvezeny čtyři výměnné soubory pro profesionální knihovny Brumov-
Bylnice, Slušovice, Štítná nad Vláří a Valašské Klobouky. Každý výměnný soubor 
obsahuje 130 knih a je zapůjčen na dobu jednoho roku. 
 

duben 78 výměnných souborů (jarních) bylo doplněno o 5 svazků na celkový počet 140 
svazků. Výměnné soubory byly zapůjčeny na jeden rok další obsluhované 
knihovně podle plánu cirkulace. Při cirkulaci spolupracovalo s metodickým 
oddělením 60 provozovatelů knihoven, 12 knihovnám svoz/odvoz a výměnu 
souborů zajišťovalo metodické oddělení, 6 obcí se podílelo jen částečně.  
 

červen Byla provedena cirkulace 14 výměnných souborů v pobočkách profesionálních 
knihoven doplněných o 5 svazků na celkový počet 145 knih.  
 

září, říjen Proběhla kontrola podzimních 78 výměnných souborů a jejich doplnění 
o 25 svazků na celkový počet 70 svazků. Soubory byly předány obsluhovaným 
knihovnám na dobu jednoho roku. Při cirkulaci spolupracovalo s metodickým 
oddělením 68 provozovatelů knihoven, 7 knihovnám svoz/odvoz zajišťovalo 
metodické oddělení, 3 obce se podílely jen částečně. 

 

 16



 

Výměnný fond pro knihovny okresu Zlín k 31. 12. 2008 
(v knihovních jednotkách) 

20 065 

Stav výměnného fondu k 31. 12. 2007 17 677 

Přírůstek výměnného fondu za rok 2008   2 404  

Úbytek výměnného fondu za rok 2008 16 

Počet knihovních jednotek zařazených do výměnných souborů 19 060 

Počet vytvořených výměnných souborů  175 

Počet svazků v jednom výměnném souboru – obce VS č. 1 (jarní) 
– obce VS č. 2 (podzimní) 
– pobočky městských knihoven 
– městské knihovny 

140 
70 

145 
130 

 

* 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 v roce 2008 péči a odbornou pomoc třem profesionálním 

a 12 neprofesionálním pobočkám KKFB. Knihovníci poboček během roku 2008 úzce 
spolupracovali s oddělením metodiky na řešení organizačních problémů poboček, při řešení 
knihovnických a organizačních záležitostí a na rozesílání upomínek čtenářům. 

* Pro kontrolu činnosti byla sledována a zpracována čtvrtletní statistika poboček. 
* V lednu věnovaly pracovnice oddělení metodiky zvýšenou pozornost pobočce Jaroslavice. 

Provedly úpravy interiéru, technickou úpravu knihovního fondu a vyřadily opotřebované knihy. 
V knihovně byl nainstalován počítač, zatím bez internetového připojení. 

* V únoru byl uspořádán knihovní fond v pobočce Velíková, upraven interiér a doplněn stůl pod 
výpočetní techniku, nainstalován počítač, zatím bez internetového připojení. 

* V březnu byl upraven interiér pobočky Louky a nainstalován počítač, zatím bez internetového 
připojení.  

* V srpnu proběhlo v pobočce Lhotka vyřazování knih a aktualizace knihovního fondu. 
* V srpnu pracovnice oddělení metodiky připravovaly pobočku Štípa na opravu podlahy. Proběhlo 

vyřazení zastaralých a opotřebených knih a zbývající knihovní fond a zařízení pobočky bylo 
vystěhováno do náhradních prostor MŠ ve Štípě. Během měsíce září byla knihovna po opravě 
připravena k otevření. 

* V prosinci pracovnice oddělení metodiky provedly revizi knihovního fondu na pobočce 
Želechovice. Bylo zrevidováno 5 619 knihovních jednotek.  
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4. ODBORNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

4.1. VLASTNÍ ODBORNÉ AKTIVITY A SPECIALIZACE KKFB 

Specializace KKFB souvisí se zaměřením odborné činnosti: 
* bibliografická registrace knižní a časopisecké produkce ve Zlínském kraji, 
* budování databáze regionálních osobností (KKFB se zaměřuje především na osobnosti, které mají 

vztah k území okresu Zlín, ostatní regionální databáze budují MVK Vsetín, KBBB v Uherském 
Hradišti a KK v Kroměříži), 

* dokumentace života a díla Františka Bartoše, propagace a zpřístupnění jeho díla, 
* specializace doplňování knihovního fondu – regionální literatura, literatura společensko-vědních 

oborů, průmyslový design, architektura, 
* ochranné reformátování pro záchranu významných periodik a monografií se vztahem ke 

Zlínskému kraji, 
* ediční činnost se zaměřením na literaturu se vztahem ke Zlínskému kraji (Edice Zlínský kraj, časopis 

ZVUK Zlínského kraje). 

Ukončení projektu Reedice národopisného díla Františka Bartoše 
* Reedice díla Františka Bartoše je společný dlouhodobý projekt Muzea jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně a Krajské knihovny Františka Bartoše s cílem zpřístupnit dílo významného představitele 
českého a slovanského národopisu odborné i široké kulturní veřejnosti. Prvním titulem se v roce 
2003 stal reprint sbírky lidových písní Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými. 
V rámci projektu byly dále vydány reprinty těchto děl: dvousvazkový Lid a národ, sbírka dětského 
folkloru Naše děti s ilustracemi Mikoláše Alše, Moravský lid a Kytice – kniha pohádek, říkadel, 
hádanek a písní pro děti s původními ilustracemi Adolfa Kašpara, poslední svazek tvoří soubor tří 
Bartošových studií Moravská svatba, Líšeň (na níž se autorsky podílel Cyril Mašíček) a Deset rozprav 
lidopisných. Všechny reprinty byly vydávány jako číslované svazky Edice Zlínský kraj. Publikace byly 
vydány za podpory Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje, Kulturního fondu města Zlína 
a společnosti Barum Continental. 

* KKFB a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně získalo za realizaci projektu Reedice díla Františka 
Bartoše Čestnou cenu za mimořádný počin pro rozvoj oboru, kterou uděluje Česká národopisná 
společnost se sídlem v Praze. Ocenění převzal za obě instituce PhDr. K. Pavlištík, CSc., 28. června 
2008 (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně) na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice 
2008. 

* Projekt je prezentován na www.frantisekbartos.cz/pages/reedice.html 

Ukončení projektu Zámecké knihovny ve Zlínském kraji 
* Cílem dlouhodobého projektu z let 2006–2008 bylo zmapovat a shromáždit poznatky o fondech 

zámeckých a hradních knihoven na území Zlínského kraje. Fondy těchto knihoven obsahují cenné 
poznatky o historii a vývoji regionu, o šlechtických rodech a majitelích panství, jejich zálibách 
a aktivitách. Výstupem projektu je vydání stejnojmenné publikace obsahující údaje 
o 30 knihovních sbírkách, které se nacházejí nebo v minulosti nacházely na území Zlínského kraje.  

* Podstatnou část textu zpracovali PhDr. Petr Mašek a PhDr. Luboš Antonín, odborní pracovníci 
oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea. Příspěvek o knihovně Arcibiskupského 
zámku v Kroměříži, která svým významem a bohatstvím zaujímá výjimečné postavení jak v rámci 
regionu, tak celé republiky, zpracoval její knihovník Bc. Cyril Měsíc. Dalšími autory byli 
PhDr. Helena Veličková (zpracovala část Holešov), PhDr. Zdeněk Pokluda (část Klečůvka), 
Mgr. Kateřina Czinegová (část Vizovice) a Mgr. Eva Lysáčkova (část Návojná). Ke zmapování 
současného stavu knihoven patřilo pořízení a shromáždění fotodokumentace interiérových 
knihoven (Buchlov, Buchlovice, Vizovice a Kroměříž). Část fotografií byla publikována v knize.  
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Digitální knihovna 
* Digitální knihovna KKFB byla instalována v prosinci 2006 a slouží jako úložiště digitálních 

dokumentů, které vznikly jednak jako produkt ochranného reformátování zejména regionálních 
tištěných dokumentů, jednak přímo digitálně ve formě předtiskové přípravy (zejména publikace 
vydávané KKFB). Digitální knihovna KKFB je umístěna na zvláštním serveru (OS Linux) na adrese 
dlib.kfbz.cz a používá SW Kramerius.  

* Přístup k digitálním dokumentům je v souladu s autorským zákonem, u volných děl je možný plný 
přístup odkudkoli z internetu, u ostatních pouze z počítačů v síti knihovny.  

* Na PC v provozech knihovny jsou dostupné digitální podoby časopisů: 
- ZVUK Zlínského kraje (2005)  
- Sdělení zřízenectvu firmy T. a A. Baťa (1918–1919) 
- Sdělení zaměstnancům firmy T. a A. Baťa (1919–1921) 
- Slovo Zlína a Sdělení zaměstnanců fy Baťa (1930) 
- Zlín. Sdělení zaměstnanců firmy Baťa (1930–1945) 
- Zlín. Pondělní vydání (1932–1941)  
- Zlín. Velké (středeční) vydání (1932–1941) 
- Svět (1942–1945) 
- Náš kraj (1942–1945) 
- Zlínská pravda (1945) 
- Naše pravda (1945–1959) 

a monografií: 
- Bibliografie okresu Gottwaldov / Jaroslav Vlach 
- Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými / František Bartoš 
- Z pamětí a života Fr. Bartoše / Josef Bartocha 
- Památce Františka Bartoše : po dvaceti letech od jeho dožití k odhalení pamětní desky na 

rodném domě na Mladcově 8. srpna 1926 

Ochranné reformátování  
* Na projektu ochranného reformátování periodik – záchrany „baťovských novin“ a dalších 

regionálních periodik – spolupracují KKFB, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a MZA Brno – 
Státní okresní archiv Zlín-Klečůvka.  

* Byly digitalizovány a v digitální knihovně publikovány baťovské týdeníky Zlín – Velké (středeční) 
vydání (1932–1941) a Svět (1942–1945). 

* Dále byly mikrofilmovány a digitalizovány tituly Zlínská pravda (1945) a Naše pravda (1945–1959). 
* Průběžně probíhá digitalizace nejstarších ročníků periodika ZVUK Zlínského kraje. 

Tvorba databází, přispívání do celostátních databází a Souborného katalogu ČR, bibliografická 
činnost 
* Databáze knihovního fondu KKFB obsahuje cca 185 tis. titulů (z toho cca 162,6 tis. titulů knih).  
* Jmenné i věcné zpracování všech dokumentů se důsledně řídí pravidly AACR2 a MARC 21. Pro 

katalogizaci je využívána centrální databáze jmenných autorit Národní knihovny ČR (použito 
12 716 záznamů, tj. 66% úspěšnost) a přebírání záznamů z katalogů jiných knihoven 
prostřednictvím Jednotné informační brány. 

* KKFB spolupracuje na projektu NK ČR Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit 
zasíláním záznamů do centrální báze v NK ČR. Bylo odesláno 38 záznamů jmenných autorit. 

* Do Souborného katalogu ČR bylo zasláno 6 712 záznamů monografií, hudebnin a kartografických 
dokumentů. 
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* Průběžně byly prováděny opravy a redakce databáze knihovního fondu KKFB včetně slovníku 
autorit (opravy MDT, slučování záznamů, doplňování polí a podpolí na úroveň subminimálního 
záznamu, třídění záznamů podle roku vydání). 

* V katalogizačních záznamech byl zaveden stavěcí znak pro popis umístění naučné literatury ve 
volném výběru. 

* Generální lístkový katalog byl k 31. 12. 2007 uzavřen a od roku 2008 je veden pouze v elektronické 
podobě. Pravidelně je doplňován katalog poboček.  

* Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo zpracováno 2 294 záznamů. V rámci 
Kooperačního systému článkové bibliografie bylo připraveno 904 záznamů k zaslání do souborné 
databáze NK ČR (ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících).  

* 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).  

* Ve spolupráci s pověřenými knihovnami byla zpracována databáze knihoven Zlínského kraje, 
přístupná na webu KKFB http://www.kfbz.cz/okres.htm.  

Účast v poradních orgánech MK ČR, NK ČR, celostátních a krajských odborných sekcích 
a komisích 
Krajská knihovna Františka Bartoše je kolektivním členem profesních organizací Sdružení knihoven 
České republiky (SDRUK), Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), České národní 
skupiny International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML). 
Členství v odborných orgánech a pracovních skupinách: 
* PhDr. Zdeňka Friedlová – Ústřední knihovnická rada (poradní orgán ministra kultury ČR), Rada 

SDRUK, redakční rada časopisu ZVUK Zlínského kraje, redakční 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 , redakční rada časopisu Čtenář, 

* Jan Marek – Sekce pro informační technologie SDRUK ČR 
* Eva Peprníčková – Sekce pro regionální funkce SDRUK ČR, krajská komise soutěže Vesnice roku  
* 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, komise MK ČR pro dotační program VISK 2 
* Mgr. Lenka Linková – Sekce pro bibliografii SDRUK ČR, 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 

Vystoupení pracovníků KKFB na seminářích a konferencích 
* FRIEDLOVÁ, Zdeňka: Spolupráce krajské knihovny, městské a obecní knihovny. (Seminář Počítač 

a internet v knihovně a jak dál?, Setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 26. 3. 2008, Zlín) 
* KAŇKA, Jan: Audiovizuální dokumenty v knihovnách – úvod do problematiky. (VIII. seminář 

knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 15. 5. 2008, Uherský Brod) 
* KAŇKA, Jan: Obecní knihovny na webu – proč a jak. (Seminář Počítač a internet v knihovně a jak 

dál?, Setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 26. 3. 2008, Zlín) 
* NAVRÁTILOVÁ, Ivana: Práce s výměnnými soubory. (Seminář dobrovolných knihovníků okresu Zlín, 

12. 11. 2008, Zlín) 
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* PEPRNÍČKOVÁ, Eva. VKIS (Veřejné informační a knihovnické služby) – statistické výsledky roku 
2007. (Seminář Počítač a internet v knihovně a jak dál? Setkání starostů obcí a knihovníků okresu 
Zlín, 26. 3. 2008, Zlín)  

* PILAŘOVÁ, Svatava: Podpora čtenářství v práci oddělení pro děti a mládež v Krajské knihovně 
Františka Bartoše ve Zlíně. (Seminář Četba a její vliv na rozvoj osobnosti, 14.–15. 4. 2008, Zlín)  

* PILAŘOVÁ, Svatava: Estetický vzhled knihovny a vliv prostřední na dětského čtenáře. (Vliv 
prostřední na práci s dětskými čtenáři, 20. a 21. 5. 2008, Tišnov, Kuřim) 

Spolupráce se zahraničím 
* Pokračuje spolupráce s Trenčianským samosprávným krajem a jím zřizovanými knihovnami.  

* Byly zahájeny přípravné práce na projektu Duhový svět v rámci programu strukturálních fondů 
Evropská územní spolupráce, OP Přeshraniční spolupráce ČR – SR (fond mikroprojektů). Cílem 
projektu je literární soutěž pro děti od 6 do 15 let obou krajů, vydání sborníku vítězných prací 
s česko-slovenským a slovensko-českým slovníčkem a setkání vítězů krajských kol s kulturním 
programem. Hlavním partnerem je Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, dalšími partnery 
Považská knižnica v Povážské Bystrici, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Krajská knihovna 
Františka Bartoše, Knihovna Kroměřížska, Knihovna Bedřich Beneše Buchlovana a Masarykova 
veřejná knihovna Vsetín. 

Spolupráce s paměťovými institucemi 
* Krajská knihovna spolupracuje s paměťovými institucemi ve Zlínském kraji a každoročně pořádá 

semináře knihoven paměťových institucí Zlínského kraje pro pracovníky knihoven, muzeí, 
archivů a galerií. V roce 2008 se konal VIII. seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje 
(15. května 2008, Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod). Téma semináře bylo Audiovizuální 
sbírky v archivech, muzeích a knihovnách. 

* KKFB vydává s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně, 
Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a Muzeem Kroměřížska časopis ZVUK Zlínského kraje.  

* KKFB spolupracuje s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně na propagaci projektu Reedice díla 
Františka Bartoše a rovněž na průběžné aktualizaci webových stránek Františka Bartoše 
www.frantisekbartos.cz.  

* Na dlouhodobém projektu ochranného reformátování baťovských novin i dalších regionálních 
periodik spolupracuje KKFB s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a MZA Brno – Státním 
okresním archivem Zlín. 

4.2. VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Zlínského kraje 
* Vzdělávací centrum již sedmým rokem zajišťovalo 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 MK ČR (program VISK 2) v celkové hodnotě 50 000 Kč. Pravidelné kurzy začaly v únoru. 

* Základem obsahové náplně výuky byly kurzy připravené v rozsahu ECDL s přihlédnutím 
k potřebám knihovníků. Krajská knihovna organizovala také kurzy nadstavbové, v nichž byli 
knihovníci a informační specialisté seznámeni s novými trendy v oblasti využívání ICT. Kurz 
Jednoduchá tvorba webu pomocí šablony, v němž si účastníci mohli vytvořit jednoduché webové 
stránky své knihovny, proběhl dvakrát, z toho jednou v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně, 
z důvodu účasti knihovníků ze vzdálenějších oblastí Zlínského kraje.  

* Každý kurz byl ukončen závěrečným testem nabytých znalostí a hodnocením účastníků. 
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Přehled kurzů ICT  
 

Název kurzu  Počet hodin 
Počet 

účastníků 
Počet 

absolventů 

Začínáme s PC 15 7 7 

Textový editor MS WORD 15 6 6 

Tabulkový kalkulátor MS EXCEL 15 9 6 

Databáze v MS ACCESS 20 9 6 

Internet a elektronická pošta 15 13 12 

WORD pro pokročilé 10 12 10 

EXCEL pro pokročilé 10 6 6 

POWERPOINT pro pokročilé 10 9 9 

Grafika a digitální fotografie 20 10 6 

Internet pro knihovníky 10 9 6 

Elektronická pošta pro pokročilé 5 6 6 

Komunikace přes internet 5 8 8 

Komunikace přes internet 5 9 9 

Jednoduchá tvorba webu pomocí šablony 5 10 10 

Jednoduchá tvorba webu pomocí šablony 5 12 12 

Tvorba webových stránek knihovny 20 9 7 

 Celkem 185 144 126 

 
Celkový počet zúčastněných knihoven je 46 (1 krajská, 10 městských, 31 obecních, 3 školní a 1 muzejní 
knihovna). 

Počet účastníků kurzů ICT podle okresů  

Okres Počet účastníků 

Kroměříž 15 
Uherské Hradiště 8 
Vsetín 24 
Zlín 97 
Celkem 144 

 

Ostatní akce pro knihovníky Zlínského kraje a celostátní akce 
* Ve spolupráci s Útvarem regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje byly uspořádány dva 

běhy školení Knihovnické minimum (určeno pracovníkům menších knihoven), školení Statistika 
a benchmarking v knihovnách a dvoudenní seminář Četba a její vliv na rozvoj osobnosti. Na 
přípravě tohoto semináře se kromě KKFB podílela také Moravská zemská knihovna v Brně. Hlavním 
tématem byla problematika čtenářství se zaměřením na dětského čtenáře, výsledky výzkumů 
čtenářské gramotnosti a prezentace projektů pro podporu četby. Akce se zúčastnilo více než 
70 pracovníků veřejných knihoven z celé republiky.  
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* Vzdělávací centrum nabídlo knihovníkům kraje tematická školení: Komiks – jak ho neznáte, 
Současná německá literatura, Národní autority a Bezpečný internet, lektory těchto akcí byli 
odborníci na danou problematiku.  

* Speciálně pro školní knihovny bylo ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání 
uspořádáno akreditované školení Organizace a úkoly školní knihovny – Knihovna 
v informačním světě internetu, na němž byly prezentovány aktuální trendy ve školních 
knihovnách, elektronické informační zdroje vhodné pro školení knihovny, ale také náměty pro 
činnost těchto knihoven na podporu čtenářství u dětí a studentů. 

 

Datum 
Název  
Lektor 

Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

19. 3. Komiks – jak ho neznáte 
T. Hibi Matějíček, DiS.  
(občanské sdružení na podporu komiksu SEQENCE o. s.) 

5 28 

14.–15. 4. Četba a její vliv na rozvoj osobnosti 
Doc. N. Sieglová (Masarykova univerzita), PhDr. V. Richter 
(NK ČR), Mgr. J. Basl (Ústav pro informace ve vzdělávání), 
Mgr. Z. Daňková (Městská knihovna Šumperk), E. Kordová, 
ak. malířka E. Mastníková (Městská knihovna A. Marka 
Turnov), D. Kochová (Městská knihovna Havířov) S. Pilařová 
(KKFB) 

9 72 

22. 4.–13. 5. Knihovnické minimum 
M. Pokorná (MVK Vsetín), Ing. J. Kaňka, E. Peprníčková, 
S. Pilařová, R. Rajnošková, Mgr. R. Salátová,  
Ing. J. Tomancová (KKFB), Mgr. M. Pernička 

24 11 

30. 4. Současná německá literatura 
Mgr. M. Krappmann (Univerzita Palackého) 

3 29 

11.–12. 6. Národní autority 
PhDr. Z. Bartl, Mgr. S. Světlíková (NK ČR) 

12 29 

10. 9. Bezpečný internet 
Dr. Z. Záliš a Ing. P. Vichtera (Safer Internet Institute) 

3 27 

24. 9. Organizace a úkoly školní knihovny – Knihovna  
v informačním světě internetu 
Mgr. L. Čumplová (Národní pedagogická knihovna 
Komenského), Ing. J. Kaňka (KKFB), Mgr. J. Nejezchlebová 
(Moravská zemská knihovna v Brně)  

4 21 

23. 9.–21. 10. Knihovnické minimum 
M. Pokorná (MVK Vsetín), Ing. J. Kaňka, E. Peprníčková, 
S. Pilařová, R. Rajnošková, Mgr. R. Salátová,  
Ing. J. Tomancová (KKFB), M. Šrámek  

24 11 

12. 11. Statistika a benchmarking v knihovnách  
PhDr. V. Richter a Mgr. L. Zemánková (NK ČR)  

3 36 

Celkem 87 264 
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Interní kurzy pro pracovníky KKFB  
* Vždy jednou týdně 2 vyučovací hodiny pokračovaly kurzy angličtiny, které byly zahájeny v roce 

2003. Kurzy vedli lektoři z jazykové školy „SEEYOU! English“.  
* Školení pro vedoucí pracovníky Hodnocení pracovníků bylo zaměřeno na seznámení s některými 

metodami hodnocení i s významem procesu hodnocení pro řízení lidských zdrojů v organizaci. 
 

Datum Název Lektor 
Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

26 lekcí Angličtina – začátečníci SEEYOU! English 76 11 

20 lekcí Angličtina – více pokročilí SEEYOU! English 66 7 

6. a 12. 
března 

Evidence přístupu k internetu 
pro veřejnost 

Ing. F. Janoš 4 23 

24. dubna 
Prezentace ze služební cesty 
po německých knihovnách 

PhDr. Z. Friedlová 1 23 

10. prosince  Hodnocení pracovníků  Mgr. Pacáková (PROFIMA 
EFFECTIVE s. r. o.) 

8 14 

17. prosince Asertivita (pro pracovníky 
služeb) 

M. Šrámek (HEURÉKA CZ, 
spol. s r.o.) 

7 20 

Celkem 162 98 

 

Další školení a vzdělávání pracovníků KKFB 
* V rámci odborného vzdělávání knihovníků se 45 pracovníků KKFB zúčastnilo 34 odborných 

seminářů a školení, pořádaných SKIP, NK ČR, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, krajskými 
a městskými knihovnami a dalšími institucemi. 

* Jedna pracovnice se zúčastnila studijní cesty organizované SDRUK Za historickými fondy 
a klášterními knihovnami v Rakousku. 

* Další odborné studium: 
- bakalářské studium obor Informační technologie (FAI UTB ve Zlíně) – jeden pracovník. 
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5. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH, PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTACE A DARY 

KKFB obdržela v roce 2008 dotace z programů MK ČR na projekty: 
 

Program Název projektu 
Odpovědný 
řešitel 

Dotace 

Ministerstvo kultury ČR 
VISK 2  
Mimoškolní vzdělávání 
knihovníků 

Vzdělávání knihovníků Zlínského 
kraje pro práci s informačními 
technologiemi 

Ing. J. Tomancová 
 

50 000 Kč 

VISK 7 
Národní program 
mikrofilmování 
a digitálního 
zpřístupňování 
dokumentů ohrožených 
degradací kyselého 
papíru – Kramerius 

Ochranné reformátování periodik 
Zlín – velké vydání, později Svět 
(1932–1945) a Zlínská pravda, 
později Naše pravda (1945–1959) 

ing. J. Kaňka  175 000 Kč 

 

* Na realizaci projektu Týden knihoven – cyklus akcí získala KKFB dotaci z Kulturního fondu města 
Zlína ve výši 10 000 Kč. Finanční prostředky byly využity k uhrazení nákladů na propagaci, zajištění 
programu Po setmění v knihovně III. a zhotovení fotografií pro výstavku Knihovna v datech 
a dokumentech. Celkové náklady na pořady a tiskové materiály vydané v rámci Týdne knihoven 
činily 16 652 Kč. 

* Přístup do databází Infobanka ČTK a Tam-Tam Anopress byl v rámci konsorcia knihoven dotován 
osm měsíců z programu MK ČR VISK 8/A – Informační zdroje. 

* Přístup do databází EBSCOhost a OCLC FirstSearch byl dotován v rámci národních konsorcií v plné 
výši z programu MŠ ČR 1N – Informační zdroje pro výzkum.  

* KKFB obdržela dary–dokumenty (od různých dárců – ministerstva, úřady, knihovny, vydavatelé, 
neziskové organizace, soukromé osoby (uživatelé KKFB) v celkové hodnotě 136 079 Kč. 

* KKFB získala pro rok 2008 dotace od statutárního města Zlína na nákup knihovního fondu a na 
provoz, podrobněji v kapitole Ekonomická část. 

Příprava projektů do fondů EU 
* Byly zpracovány projektové záměry pro využití finančních prostředků z evropských fondů:  

- Vzdělávání pracovníků knihoven Zlínského kraje, 
- Digitální knihovna Zlínského kraje. 

* Byly zahájeny přípravné práce na projektu Duhový svět, viz kapitola 4.1. Spolupráce se zahraničím. 
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6. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 

Březen – měsíc internetu 
* V učebně v Ústřední knihovně se uskutečnila čtyři školení práce s výpočetní technikou: 

- Komunikace přes internet  
- Internet prakticky  
- Elektronický katalog knihovny 
-  Začínáme s PC (třídenní kurz)  

* V Obvodní knihovně Díly proběhla instruktážní lekce pro začátečníky Internet – výhoda pro 
znevýhodněné. 

Čítárna u Čerta s knihou 
V týdnu od 2. do 6. června se uskutečnil cyklus 10 besed Čítárny u Čerta s knihou na téma Svět strašidel, 
duchů a čarodějů, který byl součástí doprovodného programu 48. Mezinárodního festivalu filmů pro 
děti a mládež. Hosté festivalu – herci a režisér – četli dětem z knih: 

- Kdyby čert na koze jezdil, české pohádky a verše o čertech (Gustav Řezníček) 
- Arnošt Goldflam: Táta 002 (Arnošt Goldflam) 
- Eva Ibbotsonová: Strašidlo po telefonu (Ilona Svobodová, Petr Jančařík) 
- Kamil Bednář: O Faustovi, Markétce a ďáblovi (Lucie Benešová) 
- Tomáš Pěkný: Havrane z kamene (Gabriela Vránová) 
- Angela Sommerová-Bodenburgová: Můj kamarád upírek (Jan Antonín Duchoslav) 
- Roald Dahl: Čarodějnice (Gustav Řezníček) 
- Oscar Wilde: Strašidlo cantervillské (Markéta Hrubešová, Michaela Dolinová) 
- Hermína Fraková: Dívka na koštěti (Václav Vorlíček) 

Týden knihoven 
Od 6. do 10. října proběhl ve veřejných knihovnách Týden knihoven. Cílem každoroční 
celorepublikové kampaně je představit knihovny jako moderní informační instituce, které jsou 
potřebné a důležité jak pro jednotlivce, tak i pro celou společnost, orientovat zájem veřejnosti na 
bohatost jejich fondů a upozornit na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. 

* 8. října byla připravena večerní exkurze v budově Ústřední knihovny Po setmění v knihovně III. 
Večer na téma Procházka časem aneb Historické mezníky v drobných detailech každodenního života 
byl volně inspirován významnými „osmičkovými“ výročími. V pásmu historek zahrnující období let 
1918–1968 účinkovali Radoslav Šopík, Zlínské jazzové smyčce, Smíšený pěvecký sbor Dvořák Zlín 
a Amatérský soubor profesionálních knihovníků. 
V průběhu večera si návštěvníci mohli vyzkoušet svou paměť při luštění hádanek a hlavolamů 
v Souboji s pamětí nebo shlédnout výstavku vzácných dokumentů z fondu KKFB Knihovna – rodinné 
stříbro a výstavku zakázaných knih Knihy, které měly mlčet.  

* V Ústřední knihovně a obvodních knihovnách se uskutečnily besedy pro děti se soutěžemi a kvízy 
Dobrodružný výlet do knihovny. 

* Ve vitrinách byly instalovány výstavky Knihovna v datech a dokumentech (historie knihovny 
a knihovnictví ve Zlíně) a Baťovské noviny Sdělení / Zlín (vznik, historie i současná podoba 
baťovských novin). 

* Ve vzdělávacím centru se v Týdnu knihoven uskutečnila školení pro veřejnost Nový katalog 
knihovny a Baťovské noviny digitálně. 
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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 
* 10. prosince – Vánoční řetěz – Čtení inspirované Vánocemi (Součástí pořadu byla prodejní výstavka 

výrobků Centra služeb postiženým Zlín, o.p.s.) 
* 18. prosince – Vánoční výtvarná dílna pro děti, které měly možnost zhotovit si vánoční dekorace (ve 

spolupráci s H. Galatíkovou). 
* V prosinci proběhly v knihovnách besedy s vánoční tematikou Vánoční černá hodinka, Koledy 

našeho kraje, Vánoce u nás i za rohem, Těšíme se na Vánoce  
 

6.1. PŘEDNÁŠKY, BESEDY, INFORMATICKÉ LEKCE PRO ŠKOLY 

Oddělení pro děti  
* Pro mateřské školy se uskutečnilo 9 besed seznamujících děti se službami knihovny. 

* Ve spolupráci s mateřskou školou Štefánikova byl připraven celoroční program Barevný rok. 
V roce 2008 proběhla první beseda na téma Podzim. Besedy na téma dalších ročních období 
budou pokračovat v roce 2009. Cílem je přivést děti k četbě a k pravidelným návštěvám knihovny, 
podpořit rozvoj řeči a fantazie. Barevný rok bude zakončen soutěží a hrou. 

* Pro žáky ZŠ proběhlo 175 besed a 31 lekcí práce s informacemi: 
 
Svět dávných věků  
(130. výročí narození Eduarda Štorcha) 

leden 5.–7. třída 

Lekce práce s informacemi leden, březen 4.–5. třída 

Moje město – můj kraj leden, květen 8.–9. třída 

Naši sousedé – Pavol Dobšinský: Rozprávky aneb 
Rozumíte dobře slovenštině? 

 
únor 

 
3.–5. třída 

Neplechaté pohádky  
(moderní pohádky a příběhy pro děti) 

březen  1.–2. třída 

Alois Mikulka: Karkulka v maskáčích  
(75. výročí narození spisovatele a ilustrátora) 

 
duben 

 
3.–6. třída 

Moje povolání duben 1.–9. třída 

Světem křížem krážem bez trapasů květen 7.–9. třída 

Informační výchova září všechny věkové 
kategorie 

Dobrodružný výlet do knihovny  říjen  2.–4. třída 

Čarodějův učeň, tak trochu náš Harry 
Potter  
(Knihy pro děti českého rodáka Otfrieda Preusslera) 

 
říjen 

 
5.–6. třída 

Josef Kajetán Tyl – miláček národa  
(200. výročí narození) listopad 8.–9. třída 

Vánoční černá hodinka – předvánoční a vánoční zvyky 
a obyčeje prosinec 5.–7. třída 
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* Den pro děti a s dětskou knihou Čtení je dobrodružství 
Na 14. května bylo připraveno ve spolupráci s Nakladatelstvím Thovt, s. r. o., celodenní pásmo pro 
děti. Pro školy a družiny byly určeny soutěže: 

- Za pokladem kapitána Černovouse (4. třída) 
- Zločinu na stopě (6. třída) 
- Po stopách draka Boda (1.–3. třída) 

Odpoledne proběhla v oddělení pro děti zábavná hra o poklad s hádankami a kvízy pro rodiče 
a děti různých věkových kategorií. Závěrem celého odpoledne bylo loutkového představení 
Divadla Povidlo Kašpárek pánem Skalního hradu.  

* Mimořádnou akcí Klubu dětských knihoven Zlínského kraje na podporu dětského čtenářství bylo 
scénické čtení v rámci projektu Listování (16. června). Profesionální herci z Jihočeského divadla 
v Českých Budějovicích ztvárnili knihu Ivy Procházkové Myši patří do nebe. 

* V průběhu roku se uskutečnilo 10 besed pro žáky škol se speciálním zaměřením: 
- Neplechaté pohádky 
- Svět dávných věků (Eduard Štorch) 
- Alois Mikulka: Karkulka v maskáčích 
- Já si poradím sám 
- Josef Kajetán Tyl – miláček národa 
- Vánoční černá hodinka 

a 14 besed pro žáky školní družiny: 
- Jak se píše příběh 
- Čtení je zábava 
- Cestujeme kolem světa 
- Hrajeme moderní pohádky 
- Neplechaté pohádky 
- Svět kolem nás 
- Příběhy na zimní večery 

* Oddělení pro děti spolupracovalo s DDM ASTRA na ekologické soutěži Poznej a chraň! Domácí 
ekologie. 

Oddělení pro mládež 
* Ve spolupráci se vzdělávacím centrem se uskutečnilo 19 lekcí systematické práce s informacemi 

pro žáky 9. tříd a pro studenty středních škol (vyhledávání v katalogu knihovny, v ČNB i v dalších 
informačních zdrojích). 

* Pro IZAP (Sdružení pro integraci postižených dětí a mládeže, netradiční centrum Slunečnice) bylo 
realizováno 10 besed: 

- Lidské tělo 
- Životní styl  
- Knihy na dovolenou 
- Já to zvládnu sám 

Hudební oddělení  
Uskutečnily se 23 besedy pro ZŠ a školu se speciálním zaměřením: 

Vývoj populární hudby květen–červen 7. třída 

Spirituály září 8. třída 

Bedřich Smetana září, listopad 5. třída 
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Vývoj populární hudby listopad 9. třída 

Koledy našeho kraje prosinec 4.–5. třída 

 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  
Pro děti MŠ a žáky ZŠ se uskutečnilo 91 besed a lekcí práce s informacemi: 

Slovanské mýty únor 5.–7. třída  

Za písmenky do knihovny únor–duben MŠ  

Kamarádi Broučci březen, duben 1.–3. třída  

Informační výchova duben 1.–6. třída 

Odvaha a dobrodružství duben 4.–5. třída  

Nové čtení před spaním květen MŠ  

To je naše knihovna! květen MŠ  

Dobrodružný výlet do knihovny – Strašidla říjen ZUŠ  

Karel Čapek: Devatero pohádek  říjen 3.–4. třída 

Není nad humor aneb Haškoviny listopad 6.–9. třída 

Vánoce u nás i za rohem prosinec 1.–4. třída 

 

Obvodní knihovna Díly  
Uskutečnilo se 15 besed pro děti MŠ a školní družiny: 

Poznáváme svět leden, únor 

Hádej, hádej, hadači únor 

Neposedná písmena duben 

V knihovně (ne)straší říjen–prosinec 

 

Obvodní knihovna Malenovice  
Pro děti MŠ a žáky ZŠ se uskutečnilo 33 besed a exkurzí: 
 

Masopust únor MŠ 

První čtení únor 1. třída 

Exkurze a beseda o knihovně únor MŠ 

Březen – měsíc knihy březen MŠ a družina ZŠ 

Pověsti našeho regionu duben 2.–4. třída 

Exkurze knihovny září MŠ 

Dobrodružná cesta do knihovny říjen 3.–5. třída 

Pohlazení Františka Nepila říjen, listopad 1.–2. třída  

Když padá listí listopad MŠ 

Seznámení s knihovnou listopad 1. třída  

Za betlémskou hvězdou prosinec 1.–3. třída  

Těšíme se na Vánoce prosinec MŠ 
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6.2. PROGRAMY, PŘEDNÁŠKY A KULTURNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST 
 

 9. ledna Kytarový recital Romana Krejčího, ve spolupráci se ZUŠ Morava 

 16. ledna Schubert jak ho neznáme – Srdce plné melodií, v duši žár titána, beseda 
s hudebními ukázkami, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

 16. ledna Evangelický kostel ve Zlíně 1937–2007, beseda o nové publikaci s historikem 
Davidem Valůškem a farářem Petrem Pivoňkou 

 13. února Housle v rukou andělů a ďáblů 20. století, 1. díl cyklu komentovaných ukázek 
interpretačního umění vynikajících houslistů, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

 13. února Architektura kosmická, přednáška a beseda s Ing. arch. Ivanem Havlíčkem,11. část 
cyklu Architektura – věc veřejná 

 20. února Pod zlínským rynkem, autorské čtení Miroslava Černého ze stejnojmenné knihy 

 26. března Hráli jsme jak andělé, vyprávění Jiřího Severina, autora nové publikace, 
o proměnách lidové hudby v našem kraji, doplněné vystoupením Zuzany Lapčíkové, 
Vlasty Grycové a Zlínských jazzových smyčců 

 27. března Knihovnický čtvrtletník aneb Řekněte nám, 1. část cyklu setkávání pracovnic 
oddělení pro dospělé čtenáře se zájemci o seznámení s některými knižními 
novinkami 1. čtvrtletí a nejen s nimi  

 9. dubna O životě, oběti a smrti – Pravoslavný kněz Vladimír Petřek a atentát na Reinharda 
Heydricha, beseda s historikem Vojtěchem Šustkem o jeho nové knize 

 16. dubna Herbert von Karajan – legendární dirigent 20. století, hudební pořad ke 
100. výročí narození slavného dirigenta, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

 23. dubna Hledání, slavnostní vyhlášení vítězů okresního kola literární soutěže pro děti 

 7. května Máchův deník a Máj, ukázky z deníku Karla Hynka Máchy doplněné melodramem 
Zdeňka Zahradníka Máj, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

 14. května Kašpárek pánem Skalního hradu, loutková hra Divadla Povidlo 

 21. května Pokus o Pražské jaro 1968, pořad hudebního publicisty Jiřího Černého 
s hudebními ukázkami z 60. let 

 23. května David Šugárek – klavír, koncert v rámci festivalu Dny umění nevidomých na 
Moravě, ve spolupráci se SONS, SMZ, ZK a TyfloCentrem Zlín 

 28. května Císařský řez, přednáška MUDr. Pavla Barana s promítáním fotografií 

 11. června Barokní červnová siesta, koláž středověké poezie a barokní hudby, ve spolupráci 
s Domem seniorů Zlín 

 11. června La chanson française actuelle, přednáška Aurélie Stettler o současné francouzské 
hudbě, ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem 

 18. června Muzicírování v knihovně, setkání žáků kytarové školy se skupinou Bumerang 

 26. června Knihovnický čtvrtletník aneb Řekněte nám, 2. část cyklu v oddělení pro dospělé 
čtenáře  

 10. září Beethovenova první „osudová“ Symfonie č. 2, okolnosti vzniku Symfonie č. 2, 
ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

 17. září Povídání s Valentinou Thielovou o hereckých i osobních zážitcích z doby minulé 
i ze současnosti, ve spolupráci s agenturou T.C.B. – CZ, s.r.o.  

 1. října Nejaký Jura Vičík – přestavení nové knihy Jaroslava Kovandy, četl autor, Blanka 
Kovandová a Dušan Sitek, hudební doprovod Tom Hubáček (tahací harmonika) 

 8. října Po setmění v knihovně III. – Večer na téma Procházka časem aneb Historické 
mezníky v drobných detailech každodenního života 

 15. října Čech odhaluje tajemství „Nesmrtelné“, ukázky z videozáznamu a komentář 
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k odhalení „Nesmrtelné milenky“ Ludwiga van Beethovena, ve spolupráci s Domem 
seniorů Zlín 

 29. října Střet parašutistů s gestapem ve Zlíně 2. května 1942, beseda s historikem 
Vojtěchem Šustkem  

 5. listopadu Leonard Bernstein – oběť své geniality, glosy a hudební ukázky ze závratné 
kariéry mistra taktovky, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

 5. listopadu Veřejný prostor a soukromá architektura, beseda s architektem M. A. 
Svatoplukem Sládečkem, 12. část cyklu Architektura – věc veřejná 

26. listopadu Pohádkové zpívání, hudební pořad studentů Soukromé střední školy pedagogické 
a sociální pro nejmenší děti 

 10. prosince Prosincové variace veršů a hudby, adventní zamyšlení s verši a varhanními 
koncerty Georga Friedricha Händela, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

 10. prosince Vánoční řetěz – Čtení inspirované Vánocemi, v pořadu vystoupili Markéta 
Pavlištíková, Antonín Bajaja, Jana Hoferková, Iveta Štanclová, Luděk Randár a Roman 
Verner, hudební doprovod Barbora Najbrtová a Eva Svobodová ze ZUŠ Zlín (kytary). 
Součástí pořadu byla prodejní výstavka výrobků Centra služeb postiženým Zlín, 
o.p.s. 

 

6.3. ŠKOLENÍ, KURZY PRO VEŘEJNOST 

Školení a kurzy pro veřejnost 
* Pro zájemce o práci na internetu jsou pravidelně organizována školení základů práce na internetu 

a s elektronickou poštou a rovněž kurz vyhledávání v elektronickém katalogu KKFB. Kurzy 
Začínáme pracovat s PC, Jednoduchá práce s texty, Internet pro začátečníky a Elektronická pošta 
a komunikace přes jsou třídenní. 

* V rámci celostátního projektu Březen – měsíc internetu se uskutečnily mimo obvyklých školení 
kurzy pro mírně pokročilé uživatele internetu Internet prakticky a Komunikace přes internet. 

* Ve spolupráci s Centem pro rodinu, o. s., byl pořádán kurz pro rodiče pečující o dítě Práce 
s počítačem pro mírně pokročilé. Hlídání dětí zajišťovalo Centrum pro rodinu a výuka probíhala 
v KKFB. Obsahem 10 lekcí bylo prohloubení znalostí programů MS Word, MS Excel a výuka 
efektivního vyhledávání na internetu.  

 

Název Počet kurzů Počet hodin 
Počet 

účastníků 

Začínáme pracovat s počítačem 7 42 71 

Internet pro začátečníky 7 42 56 

Elektronická pošta a komunikace přes internet 5 30 39 

Internet prakticky 2 4 19 

Komunikace přes internet 2 4 12 

Elektronický katalog knihovny 3 6 12 

Jednoduchá práce s texty 2 12 17 

Práce s počítačem pro mírně pokročilé 1 15 12 

Celkem 29 155 238 
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6.4. LITERÁRNÍ SOUTĚŽE  

Literární soutěž pro děti Hledání 
* Ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska, Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana a Masarykovou 

veřejnou knihovnou Vsetín byl ve školním roce 2007/2008 organizován 8. ročník literární soutěže 
pro děti do 15 let, která je součástí projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět. 

* V září 2007 bylo vyhlášeno okresní kolo soutěže Hledání s tématy Zlín – město cestovatelů, Koho 
jsem potkal na cestě, Jdu správnou cestou? Do soutěže přispělo 201 dětí ze 23 základních 
a speciálních škol a gymnázií. Při příležitosti Světového dne knihy a autorských práv proběhlo 
v KKFB 23. dubna slavnostní vyhlášení vítězů. Bylo oceněno 19 nejlepších autorů, kteří získali 
diplomy, knižní ceny od KKFB a věcné ceny od společnosti FILMFEST, s. r. o. Na programu se 
podíleli žáci hudebních oborů ZUŠ Harmonie Zlín, s. r. o. 

* Hodnocení krajského kola a vyhlášení jeho vítězů zajistila Masarykova veřejná knihovna Vsetín. 
Díky grantové podpoře Zlínského kraje vydala MVK Vsetín ve spolupráci s KKFB sborník vítězných 
prací Cesta tam a zase zpátky aneb Kde končí svět.  

* V září 2008 byla vyhlášena témata okresního kola devátého ročníku soutěže: Můj nejlepší kamarád, 
Kamarád po síti a Ve dvou se to lépe táhne. Do uzávěrky soutěže přihlásilo své literární práce 
275 dětí ze základních a speciálních škol a gymnázií zlínského okresu. Slavnostní vyhlášení vítězů 
okresního kola proběhne v dubnu 2009, krajské kolo a tisk sborníku nejlepších prací zajistí 
Knihovna Kroměřížska. 

 

6.5. VÝSTAVY 
Výstavy v prostorách knihovny jsou zajišťovány ve spolupráci s mateřskými, základními a základními 
uměleckými školami, DDM ASTRA Zlín a dalšími subjekty.  

 

Výstavy v Ústřední knihovně 

leden  Vánoce ve výtvarce – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

leden, únor Když příroda spí – ZUŠ Otrokovice 

únor, březen Stačí se jen porozhlédnout – ZŠ Komenského I, Zlín 

duben Oheň, dar přírody – výtvarné práce žáků mateřských, základních, speciálních 
a středních škol Zlínska (DDM ASTRA, Zlín-Jižní Svahy) 

květen, červen Jak to vidím já – 4. B ZŠ Emila Zátopka, Zlín 

červenec, srpen Co už umím s pastelkami a štětcem – MŠ Tečovice 

září Mozaika z Astry – výtvarné práce dětí DDM ASTRA Zlín 

říjen Jaro, léto, podzim, zima, u nás ve školce je prima – MŠ Zlín, Slínová  
Knihovna v datech a dokumentech – průřez historií knihovny 

listopad Jak u nás malují malí i velcí – výstava prací k 20. výročí založení ZUŠ Zlín-Jižní 
Svahy  
Staré cikánské pohlednice – ze soukromé sbírky Jana Ráce 

prosinec Za polárním kruhem – ZUŠ Harmonie Zlín 
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Výstavky v Obvodní knihovně Jižní Svahy 

leden Ladova pohádková škola – ZŠ Zlín, Křiby 
Vánoční a zimní témata – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy  

únor, březen Makovice a makování – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 
Oheň, dar přírody – DDM Astra 

duben, květen Okno do duše – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

červen–srpen Jako chameleon – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

září, říjen Jak u nás malují malí i velcí – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

říjen Jak šla historie… – výstavka dokumentů o Zlíně a Jižních Svazích z fondu 
knihovny  

listopad, prosinec Knihovní strašidlo – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

prosinec výstavka rodinných betlémů 

 

Výstavky v Obvodní knihovně Malenovice  

leden, únor Svítilny – ZUŠ Zlín-Malenovice  

leden–březen To je zima, to je mráz – MŠ Malenovice, tř. Svobody 

duben, květen Svět mýma očima – ZŠ Zlín-Malenovice, Komenského 

duben–červen Apríl! – ZUŠ Zlín-Malenovice 

červen Co už umíme – MŠ Malenovice, tř. Svobody 

červenec–září Chraňme přírodu – ZŠ Zlín-Malenovice, Komenského 

říjen Zvířata – ZUŠ Zlín-Malenovice (keramika) 

Jak šla historie – výstavka dokumentů z fondu knihovny o Zlíně 

listopad Spirála v přírodě – ZŠ Malenovice, Komenského 

Listy – MŠ Malenovice, tř. Svobody 

prosinec Vánoce přicházejí – MŠ Malenovice, tř. Svobody 

Lampy – ZUŠ Malenovice 
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7. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

7.1. EDIČNÍ ČINNOST 
KKFB vydala a podílela se na vydání a distribuci následujících publikací a periodik: 
* Cesta tam a zase zpátky aneb Kde končí svět. Sborník vítězných prací literární soutěže dětských 

autorů Zlínského kraje. Sestavila Petra Románková. Vsetín, Zlín : Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín, Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, 2008. ISBN 978-80-904139-0-0 
(Masarykova veřejná knihovna Vsetín), ISBN 978-80-86886-27-5 (Krajská knihovna Františka 
Bartoše. Zlín). Náklad 500 výtisků. 

* Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2007. Zpracovaly 
Eva Peprníčková, Pavla Gajdošíková, odpovědná redaktorka Zdeňka Friedlová. Zlín : Krajská 
knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, 2008. ISBN 978-80-86886-28-2. Náklad 470 
výtisků. 

* Mašek, Petr a kolektiv autorů. Zámecké knihovny ve Zlínském kraji. Zlín : Krajská knihovna Františka 
Bartoše, příspěvková organizace, 2008. ISBN 978-80-86886-29-9. Náklad 500 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. 1990–. ISSN 1214-0139. Čísla 
jaro/léto, podzim/zima 2008. Náklad čísla 500 výtisků. 

* Vydané publikace se prodávají v oddělení pro dospělé čtenáře, v muzeích a ve vybraných 
knihkupectvích.  

Pracovníci KKFB se podíleli na zpracování podkladů pro Kalendárium 2009 : vybraná výročí 
osobností města Zlína, připravovaného společně s odborem kultury Magistrátu města Zlína. 
Elektronická publikace na http://www.kfbz.cz/kalendarium_2009.htm.  
* Přehled ediční činnosti je uveden na WWW stránkách knihovny, kde je možné si publikace 

objednat i prostřednictvím elektronické objednávky na www.kfbz.cz/edicni_cinnost.htm.  
* Od 1. listopadu 2008 byla provedena sleva publikací: Pohádky z Moravy a Dechové hudby 

Zlínského kraje (obě ze 190 na 120 Kč). 

7.2. PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
* FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Do čítáren za vzděláním nejen v Týdnu knihoven. Okno do kraje : magazín 

o životě a dění ve Zlínském kraji, roč. 4, říjen (2008), s. 5.  
* FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Reedice národopisného díla Františka Bartoše. Magazín Zlín, roč. 14, březen 

(2008), s. 17.  
* FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Reedice národopisného díla Františka Bartoše – společný projekt muzea 

a knihovny ve Zlíně. Čtenář : měsíčník pro knihovny, roč. 60, č. 9 (2008), s. 297–298. ISSN 0011-2321. 
* FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Udržet si kvalitní tým spolupracovníků. Grand biblio : časopis pro čtenářskou 

veřejnost – o knihách ze všech stran, roč. 2, č. 6 (20080527), s. 28–29. ISSN 1802-3320. 
* FRIEDLOVÁ, Zdeňka – Mráčková, Helena. Nad nekulturností doby není třeba naříkat. ZVUK 

Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění, podzim/zima 2008, s. 14–17. ISSN 1214-0139. 
* GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla. Mládí kraje. ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění, 

jaro/léto 2008, s. 86. ISSN 1214-0139. 
* GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla – MAŠEK, Petr. Zámecké knihovny ve Zlínském kraji. ZVUK Zlínského kraje : 

časopis pro kulturu a společenské dění, podzim/zima 2008, s. 20–23. ISSN 1214-0139. 
* KAŇKA, Jan. Baťovské noviny zachráněny a digitálně zpřístupněny. ZVUK Zlínského kraje : časopis 

pro kulturu a společenské dění, podzim/zima 2008, s. 18–20. ISSN 1214-0139. 
* KAŇKA, Jan. Digitální novinky z Krajské knihovny Františka Bartoše. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, 

č. 4 [cit. 2008-04-04]. Dostupný na WWW:<http://www.ikaros.cz/node/4658>. ISSN 1212-5075. 
* KAŇKA, Jan. Kolokvium knihovnicko-informačních pracovníků zemí Visegrádské skupiny V4+. 

Čtenář : měsíčník pro knihovny, roč. 60, č. 10 (2008), s. 316–319. ISSN 0011-2321. 
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* KAŇKA, Jan. Postřehy z výroční konference Spolku maďarských knihovníků. Čtenář : měsíčník pro 
knihovny, roč. 60, č. 11 (2008), s. 359–361. ISSN 0011-2321. 

* KAŇKA, Jan. Věčná renesance knihoven – zpráva ze 40. konference Spolku maďarských 
knihovníků. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 9 [cit. 2008-09-09]. Dostupný na WWW: 
<http://www.ikaros.cz/node/4965>. ISSN 1212-5075. 

* KAŇKA, Jan – GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla. Bibliografická reflexe osobnosti a díla Františka Bartoše. 
Sdružení knihoven České republiky : rok 2008. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2008, s. 33–38. 
ISBN 978-80-86249-45-2. 

7.3. PROPAGACE KNIHOVNY 
* V denním a odborném tisku bylo publikováno 151 článků o knihovně (pozvánky a informace 

o kulturních a vzdělávacích pořadech pro veřejnost a děti, o vydaných publikacích, o nových 
službách atd.), příloha 5. 

* Tiskové zprávy o činnosti KKFB byly publikovány na webových stránkách KKFB, na webu Zlínského 
kraje, Statutárního města Zlína a informačních serverech zaměřených na Zlínský kraj a kulturní 
dění. 

* Bylo odesláno 30 čísel e-bulletinu (informační služba o aktualitách v knihovně rozesílaná 
e-mailem). 

* Přehled připravovaných akcí KKFB je každý měsíc zveřejňován v Magazínu Zlín, programovém 
měsíčníku InZlin, na webových serverech www.zlin.cz, www.zlinskozije.cz a průběžně na 
webových stránkách krajské knihovny www.kfbz.cz.  

* Informace o knihovně byly odvysílány v rozhlase a televizi. 
* V červnovém čísle časopisu Grand Biblio byla prezentována činnost KKFB a dalších knihoven ze 

Zlínského kraje. 
* Byly vydány propagační materiály k ukončení projektů: 

- Reedice díla Františka Bartoše 
- Záchrana a zpřístupnění baťovských novin Sdělení / Zlín 

* V průběhu roku byly aktualizovány letáky s nabídkou ediční činnosti. Pro předplatné časopisu 
ZVUK Zlínského kraje byl vyroben samostatný leták. S nabídkou publikací byly osloveny 
profesionální knihovny ve Zlínském kraji, folklorní soubory a sdružení v ČR a další vybrané 
instituce.  

* V závěru roku proběhlo zpracování podkladů a grafické přípravy informační brožury o knihovně 
(česká a anglická verze).  
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PROVOZNÍ ČÁST 

8. ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ ČINNOST, BEZPEČNOST PRÁCE  

 Externí kontroly 
* Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce za období 9/2003–8/2008 v září 2008 Revírní bratrskou pokladnou v Kopřivnici 
* Kontrola pojistného plnění a plnění úhrad v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění za 

období 12/2006–7/2008 pracovníky Okresní správy sociálního zabezpečení ve Zlíně 
* Kontrola věcného plnění projektu programu MKČR VISK 2 „Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje 

pro práci s informačními technologiemi“ za rok 2007 pracovnicí pověřenou MK ČR 
Všechny kontroly proběhly bez závad. 

Interní kontroly 
* Kontrola BOZP a PO 
* Revize elektrických zařízení, zabezpečovacího systému, výtahů, schodišťové plošiny, kotelny, 

výměníkové stanice, kontrola hasicích přístrojů a hydrantů 
* Kontrola návaznosti vybíraných poplatků a jejich odvodů s výstupy z PC 
* Kontrola pokladní hotovosti 
* Kontrola docházky podle elektronické evidence docházky a podle deníku docházky na 

detašovaných pracovištích 
* Kontrola plnění plánu činnosti 
* Kontrola čerpání rozpočtu 
* Kontrola výkonu a vykazování regionálních funkcí v pověřených knihovnách  
* Kontrola výkonu a příjmu regionálních funkcí v knihovnách Zlínského kraje 
* Inventarizace 
V rámci plnění regionálních funkcí je průběžně prováděna kontrola výkonu regionálních funkcí 
v pověřených knihovnách Zlínského kraje. 
Pokud byly při vnitřních kontrolách nalezeny drobné nedostatky, byla operativně sjednána jejich 
náprava s příslušnými odpovědnými pracovníky. 

  
Poradní orgány ředitele 
* Redakční rada časopisu ZVUK Zlínského kraje, 
* Redakční rada Edice Zlínský kraj. 

 

Řídící činnost 
* V KKFB působí vyřazovací, škodní a likvidační, inventarizační, skartační a nákupní komise.  
* Porada vedení krajské knihovny se schází minimálně jednou za dva měsíce za účasti předsedkyně 

odborové organizace, v návaznosti na ni se konají porady oddělení. Operativně se schází porada 
útvaru služeb. Dvakrát ročně se koná schůze všech pracovníků.  

* Porada pověřených knihoven se koná obvykle čtyřikrát ročně, porada městských knihoven okresu 
Zlín 3–4× ročně.  

* Seminář pro knihovníky obecních knihoven probíhá dvakrát ročně (z toho jednou ročně za účasti 
zástupců obcí).  

* Seminář pro pracovníky knihoven paměťových institucí se koná minimálně jednou ročně.  
* Příprava a realizace projektů, zavádění nových služeb, řešení konkrétních úkolů je organizováno 

formou týmové práce, jsou zřizovány pracovní týmy, které se schází podle potřeby.  
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* V průběhu celého roku se operativně scházela šestičlenná pracovní skupina pro přípravu podkladů 
pro projekt Krajského studijního, informačního a kulturního centra, zásadní materiály jsou 
k dispozici k připomínkování všem pracovníkům.  
Členy skupiny jsou: PhDr. Z. Friedlová, Mgr. P. Gajdošíková, Ing. J. Kaňka, E. Peprníčková, 
RNDr. H. Šimová a Ing. J. Tomancová. 

* Pracovní skupina ve stejném složení se podílela na přípravě podkladů a připomínkování koncepce 
rozvoje příspěvkových organizací v kultuře.  

* Měsíčně a pololetně jsou vyhodnocovány základní parametry knihovnických a informačních 
služeb na základě sběru a zpracování statistických údajů. 

* Plán činnosti organizace je vyhodnocován průběžně, zpráva o plnění je zpracována pololetně.  
* Čerpání rozpočtu je sledováno měsíčně, ekonomická uzávěrka je zpracována čtvrtletně.  
* Součástí systému řízení jsou interní předpisy (příkazy, rozhodnutí, směrnice, metodické pokyny).  
* Interní předpisy, další organizační, řídící a metodické dokumenty, zápisy z porad a ze služebních 

cest jsou zpřístupněny na intranetu knihovny.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
* Byla provedena revize tlakových nádob v kotelně, pravidelné revize výtahu, schodišťové plošiny, 

hasicích přístrojů a hydrantů a pravidelná revize elektrospotřebičů. 
* Sanitární dny (19. března, 25. června, 24. září a 17. prosince) byly využity pro očistu knihovního 

fondu za účelem snížení prašnosti v prostorách knihovny a prevence vzniku alergických 
onemocnění.  

* 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. 

* V červenci proběhlo školení BOZP všech zaměstnanců knihovny.  
* Preventivní zdravotní prohlídky absolvovalo 6 pracovníků. 

Požární ochrana  
* V lednu proběhlo školení požární hlídky a v červenci bylo provedeno školení PO všech 

zaměstnanců knihovny. 
* 24. září byl proveden cvičný poplach s evakuací osob pro (účely PO a CO). 
 
 
 
 

9. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB. ZA ROK 2008 
Počet podaných žádostí o informace:  0 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  0 
Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0 
Počet stížností podaných podle § 16a: 0 
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10. VYBAVENÍ, ÚDRŽBA 
Byly prováděny běžné opravy spojené s provozem budovy Ústřední knihovny, obvodních knihoven, 
poboček a depozitních skladů a opravy vybavení a zařízení. 
* Do skladů v Kolektivním domě a v Malenovicích byly zakoupeny knižní regály. 
* Byl zakoupen nábytek náhradou za starý a poškozený (11 stolků do půjčoven, regál do skladu 

periodik IRC), nová skříň na CD do hudebního odd. 
* V souvislosti s připravovaným zavedením internetu pro veřejnost do poboček Jaroslavice, Louky 

a Velíková byly do těchto knihoven pořízeny stoly pod PC. 
* Do pobočky Lhotka bylo zakoupeno pět nových knižních regálů. 
* V červenci byla provedena částečná oprava počítačové sítě v Ústřední knihovně. 
* V srpnu byla provedena pravidelná údržba podlahových krytin v oddělení pro dospělé čtenáře, 

oddělení pro děti a oddělení pro mládež. 
* V budově Ústřední knihovny byly provedeny opravy: 

- části dlažby v letní čítárně, 
- osvětlení ve sklepě, 
- přívod studené vody ve sklepě, 
- další drobné opravy. 

* Z finančních prostředků statutárního města Zlína byly provedeny: 
- celková oprava předávací stanice topení v budově Ústřední knihovny, 
- oprava věžních hodin na budově Ústřední knihovny, 
- oprava slavnostního osvětlení budovy Ústřední knihovny, 
- oprava podlahy v pobočce Štípa.  

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

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.). 
 

11. VÝPOČETNÍ TECHNIKA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Hardware 
* Vzhledem k rychlému rozvoji automatizace knihovnických procesů a dalších agend knihovny je 

průběžně modernizováno vybavení počítačovou technikou: 
- PC a LCD monitory pro čtenáře byly zakoupeny do oddělení pro děti a oddělení pro mládež, 
- služební PC byly koupeny pro pracoviště v oddělení pro dospělé čtenáře, informačním 

a referenční centru, Obvodní knihovně Jižní Svahy, útvaru regionálních služeb knihovnám 
ZK, dále pro digitalizační pracoviště (Malenovice) a pro knihařskou dílnu 

- pracoviště v oddělení informačních technologií bylo vybavenou novu laserovou tiskárnou, 
a oddělení pro dospělé čtenáře služebním LCD 

* Bylo zakoupeno interní čidlo USB pro sledování teploty v serverovně. 
* Byly zakoupeny 2,5“ disky pro denní a čtvrtletní zálohování dat v síti. 
* Do serverovny byly náhradou za stará zařízení zakoupeny 3 ks switchů SMC (48port) a jejich 

redundadní zdroj. 
* Byl zakoupen malý cestovní notebook Asus EEE 901. 
* Pro Obvodní knihovnu Díly byl zakoupen kombinovaný aktivátor/deaktivátor LCS-Pro náhradou za 

poruchový. 
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Software  
* Informační zdroje knihovny jsou monitorovány a průběžně updatovány nebo nově nakupovány 

podle vznikajících potřeb. 
* Pravidelně jsou aktualizovány zdroje ASPI, ČNB, IDOS. Aktualizace ČNB přestaly být na konci roku 

2008 dodávány na DVD a ČNB bude zpřístupňována online. Jízdní řády IDOS nebyly pro rok 2009 
zakoupeny a na všech PC byla zpřístupněna volná online verze. 

* Byl naprogramován automatický systém přihlašování uživatelů internetu v prostorách knihovny. 
Systém byl nainstalován a uveden do provozu v Ústřední knihovně a obvodních knihovnách. 

* Byla zakoupena licence MS Expression Web pro účely editace webových stránek (pracoviště ediční 
činnosti). 

* Byly zakoupeny 3 licence MS Visio 2007 Professional pro zpracování organizačních schémat 
a diagramů (sekretariát, učebna, oddělení informačních technologií). 

* Z důvodů tvorby tzv. záložní domény (ověřovací server knihovny) bylo zakoupeno 130 CAL 
přístupových licencí (typ per device). 

* Byla zakoupena podpora antivirového systému Symantec pro další rok. 
* Byla zakoupena podpora evidenčního systému Alvao (evidence HW a SW) pro další rok. 
* Pro potřeby digitalizačního pracoviště byl zakoupen OCR software Abby FineReader 9 CZ. 
 

KP-win SQL 
Byly instalovány upgrade knihovnického programu KP-win SQL s novými funkcemi a možnostmi podle 
potřeb provozu knihovny: 

- úpravy pracovních listů a tiskových sestav programu podle aktuálních potřeb, 
- úpravy stávajících a doplňování nových funkcí programu podle požadavků knihovny (ve 

spolupráci s dodavateli knihovnického programu), 
- úprava a optimalizace www stránek katalogů KKFB, výměnného fondu a středisek, 
- exporty dat pro modul offline půjčování/vracení, 
- byl odzkoušen modul MVS a vytvořeny číselníky pro jeho budoucí používání, 
- byla převedena data MVS čtenářů a výpůjček a připraveny php skripty pro automatický 

příjem MVS žádanek z WWW, 
- úpravy a opravy dat podle standardu Marc 21, 
- pravidelné přispívání do Souborného katalogu ČR (záznamy monografií, kartografických 

dokumentů a hudebnin), 
- exporty dat ve formátu UNIMARC pro zápis dokumentů ve střediskových knihovnách 

v programech KP-sys a Kp-win, 
- byla provedena reinstalace serveru a knihovnického systému, 
- byl vytvořen program pro export přihlašovacích údajů z knihovnického systému pro www 

server pro ověřování přístupu čtenářů do placených databází, 
- byla exportována data pro kalendárium osobností 2009, 
- na SQL serveru byly vytvořeny procedury umožňující provádění speciálních vyhledávání 

a speciálních oprav dat. 

 

Internet, WWW stránky, využívání e-mailu 
* Průběžné jsou upravovány WWW stránky  
* Průběžně je upravován a zdokonalován online katalog, např. zavedení stavěcího znaku pro 

umístění dokumentů místo MDT, nové přehledné zobrazení záznamů dokumentů, zobrazování 
obálek knih v katalogu, vyhledávací odkazy na externí zdroje, zobrazování archivu výpůjček online 
apod.).  

* Byl zpracován a na webu publikován přehled regionálních přírůstků za rok 2007. 
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* Na webu byly zpřístupněny exportní soubory záznamů výměnných souborů. 
* Na webu byl publikován Adresář knihoven Zlínského kraje. 
* Byly zahájeny práce na Virtuálním souborném katalogu Zlínského kraje. 

* WWW stránky knihovny získaly první místo v 9. ročníku soutěže Biblioweb 2008 o nejlepší 
webovou prezentaci knihovny (v kategorii měst nad 25 tis. obyvatel i v absolutním pořadí), kterou 
vyhlašuje SKIP ČR a která se koná pod záštitou Asociace krajů České republiky. 

 

12. DOPLŇKOVÁ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST 

* Doplňkovou činnost knihovny tvoří knihařské práce a okrajově kopírování na stroji Risograf. Práce 
zajišťuje jedna pracovnice na 0,17 % úvazku (zbytek úvazku pracuje pro hlavní činnost KKFB).  

* V rámci doplňkové činnosti bylo zhotoveno 108 zakázek, především vazby diplomových prací 
a alb, drobné knihařské práce, řezání na stroji Maxima a tisk na stroji Risograf.  

 40



EKONOMICKÁ ČÁST 

Hospodaření KKFB v roce 2008 

Rekapitulace (v Kč) 

 Neinvestiční prostředky Investiční prostředky 

Krajský úřad – příspěvek na činnost 23,750.000  - 

- z toho regionální služby  2,743.000   

Účelová dotace ze SR 225.000 - 

Ostatní dotace (statutární město Zlín) 3,027.000 - 

Celkem poskytnuto     29,745.000 - 

 
Hospodářský výsledek (v Kč) 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Náklady 29,456.603,84  74.033,70 

Výnosy 29,693.955,15  118.425,00 

Hospodářský výsledek 237.351,31 44.391,30 

 
 

Celkem hospodářský výsledek 281.742,61 

 
Na rok 2008 byl Krajské knihovně Františka Bartoše, příspěvkové organizaci, stanoven (po změnách) 
příspěvek na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 23,750.000 Kč, z toho na zajištění výkonu 
regionálních funkcí 2,743.000 Kč. 
  
1. Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK) ze dne 19.12. 2007 byl schválen příspěvek na 

provoz ve výši 23 250 000 Kč 
2. Rozhodnutím Rady Zlínského kraje (RZK) ze dne 30. 6. 2008 usnesení čj. 0462/R13/08 byl schválen 

příspěvek na provoz ve výši 23 750 000 Kč 
Tímto usnesením RZK také schválila změnu závazného objemu prostředků na platy. 

 
Na základě usnesení RZK čj. 0389/R11/08 ze dne 2. 6. 2008 byly KKFB přiděleny neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu na projekty z programu VISK 2 „Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci 
s informačními technologiemi“ (odměny lektorů) ve výši 50.000 Kč a z programu VISK 7 „Ochranné 
reformátování periodik Zlín – velké vydání, později Svět (1932–1945) a Zlínská pravda, později Naše 
pravda (1945–1959)“ ve výši 175.000 Kč. 
Dne 11. 8. 2008 byla rozhodnutím RZK usnesením čj. 0556/R15/08 schválena změna závazného 
objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady, kterou byla vyčleněna účelová dotace MK ČR ve 
výši 16.000 Kč na OON. 
  
KKFB získala v roce 2008 dotace od statutárního města Zlína ve výši 2,217.000 Kč na provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb a 800.000 Kč na nákup knih. 
Prostředky byly použity a vyčerpány v plné výši. 
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Z Kulturního fondu města Zlína získala KKFB neinvestiční dotaci ve výši 10.000 Kč na projekt „Týden 
knihoven – cyklus akcí 6. 10.–12. 10. 2008“. Tuto dotaci jsme po vyúčtování nákladů na výše uvedený 
projekt obdrželi na účet dne 27. 11. 2008. 
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 2008 zajistil zřizovatel Zlínský kraj financování KKFB ve výši 80 %, dotace ze SR činila 0,8 %, 
Statutární město Zlín přispělo částkou ve výši 10,2 % a z vlastních příjmů a zapojením fondů bylo 
pokryto 9 % nákladů. 

Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 237.351,31 Kč. 
KKFB nepoužila všechny rozpočtované náklady z důvodu snížení nákladů na ediční činnost a úsporou 
v otopu.  
Doplňková činnost zabezpečuje knihařskou práci a okrajově kopírování na stroji Risograf. Tuto práci 
zajišťuje jedna pracovnice na částečný úvazek a zbytek pracuje pro hlavní činnost KKFB. V této činnosti 
bylo za rok 2008 hospodařeno se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 44.391,30 Kč. 
 

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů  
Viz tabulka 

 

Investice 

Zdroje: Zůstatek investičního fondu 149.323,00 Kč 
 odpisy hlavní činnost 718.604,50 Kč 

 Celkem zdroje 867.927,50 Kč 
 
Použití: SWITCH 3 ks 194.959,60 Kč 
 kombinovaný aktivátor/deaktivátor 71.215,60 Kč 

 Celkem použití 266.175,20 Kč 
 
Zůstatek investičního fondu 601.752,30 Kč 
 
 

Přehled počtu zaměstnanců 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců: 
- fyzické osoby 60,75 
- přepočtený stav 58,25 

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2008 65 
- z toho: odborní pracovníci 49 

THP 6 
dělníci 10 

Pracovníci se ZPS 1 
 

 



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

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31.12.2008

Rozpočet Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. %
Číslo 2006 2008 k 31.12. k 31.12.08 plnění 2008 k 31.12. k 31.12.08 plnění 2008 k 31.12. k 31.12.08 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 4 950 4 977 5 171 055,15 104 15 15 8 354,30 56 4 965 4 992 5 179 409,45 104
502 Spotřeba energie 1 387 1 387 1 217 108,34 88 10 10 3 356,00 34 1 397 1 397 1 220 464,34 87
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 0 0 0,00
504 Prodané zboží 100 100 151 940,96 152 100 100 151 940,96 152
511 Opravy a udržování 215 355 343 144,03 97 976,40 215 355 344 120,43 97
512 Cestovné 90 90 86 858,00 97 90 90 86 858,00 97
513 Náklady na reprezentaci 18 18 18 179,20 101 18 18 18 179,20 101
518 Ostatní služby 3 861 4 099 3 719 712,39 91 2 2 152,00 3 863 4 101 3 719 864,39 91
521 Mzdové náklady 12 425 12 925 12 924 869,00 100 33 33 47 248,00 143 12 458 12 958 12 972 117,00 100
524 Zákonné sociální pojištění 4 348 4 523 4 495 001,00 99 12 12 13 387,00 112 4 360 4 535 4 508 388,00 99
525 Ostatní sociální pojištění 38 38 36 069,00 95 38 38 36 069,00
527 Zákonné sociální náklady 242 252 251 599,00 100 1 1 560,00 243 253 252 159,00 100
528 Ostatní sociální náklady 400,00 0 0 400,00
531 Daň silniční 0 0 0,00
532 Daň z nemovitostí 0 0 0,00
538 Ostatní daně a poplatky 2 2 1 000,00 50 2 2 1 000,00 50
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 70,00 0 0 70,00
546 Dary 0 0 0,00
548 Manka a škody 0 0 0,00
549 Jiné ostatní náklady 216 216 315 953,27 146 216 216 315 953,27 146
551 Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného majetku 750 720 718 604,50 100 750 720 718 604,50 100
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

28 642 29 702 29 451 563,84 99,16 73 73 74 033,70 101 28 715 29 775 29 525 597,54 99

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

Náklady (účtová třída 5) celkem 



Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. %
Číslo Název ukazatele 2008 k 31.12. k 31.12.08 plnění 2008 k 31.12. k 31.12.08 plnění 2008 k 31.12. k 31.12.08 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 25 25 25 630,00 103 75 75 118 425,00 158 100 100 144 055,00 144
602 Tržby z prodeje služeb 1 355 1 355 1 445 951,00 107 1 355 1 355 1 445 951,00 107
604 Tržby za prodané zboží 160 160 175 156,50 109 160 160 175 156,50 109
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 270 270 107 500,00 40 270 270 107 500,00 40
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 61 901,05 310 20 20 61 901,05 310
645 Kursové zisky 115,00 0 0 115,00
648 Zúčtování fondů 510 835 717 919,60 510 835 717 919,60
649 Jiné ostatní výnosy 35 35 157 782,00 451 35 35 157 782,00 451
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 23 250 23 750 23 750 000,00 100 23 250 23 750 23 750 000,00 100
691 Příspěvek na provoz ze státního fondu 0 0 0,00
691 Účelová dotace na provoz ze stát. rozpočtu 225 225 000,00 0 225 225 000,00
691 Účelová dotace na provoz z rozpočtu obcí 3 017 3 027 3 027 000,00 100 3 017 3 027 3 027 000,00

   
28 642 29 702 29 693 955,15 100 75 75 118 425,00 158 28 717 29 777 29 812 380,15 100

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 242 391,31 2 2 44 391,30 2 220 2 2 286 782,61

591 Daň z příjmů 5 040,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00

Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 237 351,31 2 2 44 391,30 2 220 2 2 286 782,61 14 339

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

Výnosy (účtová třída 6) celkem 



PŘÍLOHY  
 

Příloha 1 – Pracoviště Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace  

Příloha 2 – Seznam pracovníků KKFB (k 31. 12. 2008)  

Příloha 3 – Srovnání číselných ukazatelů KKFB podle oddělení v letech 2008 a 2007  

Příloha 4 – Srovnání číselných ukazatelů – čtenáři, návštěvníci, výpůjčky 2003–2008  

Příloha 5 – Publikované zprávy o KKFB v roce 2008 

Příloha 6 – Obrazová příloha – Tituly vydané v roce 2008  

Příloha 7 – Obrazová příloha – Akce pro školy a veřejnost v roce 2008 

Příloha 8 – Obrazová příloha – Knihovnické a informační služby a odborné akce v roce 2008 

 45



Příloha 1 

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, Zarámí 4422, 760 01 Zlín  
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) 
 



Příloha 2 

Seznam pracovníků KKFB (k 31. 12. 2008) 

 
Balická Naděžda   
Bartíková Martina Ing.| 
Bednaříková Stanislava   
Bělašková Ivana   
Bobáková Ludmila   
Bobková Renata   
Cetkovská Mikesková Lenka   
Dřímalová Olga   
Ďurechová Soňa   
Filípková Eva   
Fiurášková Anna   
Friedlová Zdeňka PhDr. 
Frýželková Martina   
Gábová Eva   
Gajdošíková Pavla Mgr. 
Gazdíková Jana   
Gebrianová Jana   
Hoferková Jana   
Horsáková Jindřiška   
Hubšilová Marie   
Hulejová Irena   
Huspeninová Kamila   
Chmelová Ivana   
Jiříčková Ladislava   
Jourová Dagmar   
Jungmannová Dagmar   
Juračková Ludmila   
Kaňka Jan Ing. 
Krajčová Renata   
Kurečková Pavlína   
Langerová Hana   
Linková Lenka Mgr.       
Macík Josef   

Maňasová Zdeňka   
Marek Jan   
Matelová Jarmila   
Matulová Vlasta   
Mikulíková Hana Ing. 
Mítová Lenka   
Navrátilová Ivana   
Peprníčková Eva   
Pikhartová Marcela   
Pilařová Svatava   
Prucek Jiří   
Rajnošková Radmila   
Rotterová Monika   
Řeháková Jana   
Řehánková Zdena   
Salátová Renáta Mgr.       
Severinová Beata   
Straková Dana   
Šimová Helena RNDr. 
Štanclová Iveta   
Štěpaníková Jarmila   
Štětkařová Hana   
Šumpelová Alexandra   
Tomancová Jana Ing. 
Tréšková Jitka   
Vaculíková Hana   
Vašková Hana   
Vyoralová Marie   
Warzelová Věra   
Zahradníčková Renata   
Zaorálková Jitka   
Zemánková Marie   



Příloha 3 

Srovnání číselných ukazatelů KKFB podle oddělení v letech 2008 a 2007 
 
Číselné ukazatele Krajské knihovny Františka Bartoše v roce 2008 

Oddělení 
Čtenáři 
celkem 

Z toho 
děti 

Návštěvníci Výpůjčky 
Informační 

služby*) Besedy

pro dospělé čtenáře a IRC 8 573  108 614 578 973 4 732 12 

pro děti 1 082 1 082 21 466 115 127 2 280 249 

pro mládež 1 530  25 729 115 727 3 793 29 

studovna a čítárna 1  42 253 114 759 1 464  

hudební 15  3 968 12 307 1 140 39 

zvuková knihovna 37  324 11 749 139  

Obvodní knihovna Jižní Svahy 1 147 393 24 253 137 093 5 052 91 

Obvodní knihovna Malenovice 600 169 8 323 60 419 221 33 

Obvodní knihovna Díly 302 92 10 607 47 290 303 15 

pobočky 719 244 7 642 34 818  6 

Celkem 14 006 1 980 253 179 1 228 262 19 124 474 

 
 
Číselné ukazatele Krajské knihovny Františka Bartoše v roce 2007 

Oddělení 
Čtenáři  
celkem 

Z toho 
děti 

Návštěvníci Výpůjčky 
Informační 

služby*) Besedy

pro dospělé čtenáře a IRC 8 666  103 412 542 629 6 780 9 

pro děti 1 229 1 229 22 555 135 511 1 713 183 

pro mládež 1 559  24 851 110 384 3 524 31 

studovna a čítárna 2  40 575 105 656 1 441  

hudební 15  4 742 13 794 591 38 

zvuková knihovna 41 1  366 13 375 91  

Obvodní knihovna Jižní Svahy 1 186 425 24 178 141 567 5 424 75 

Obvodní knihovna Malenovice 622 182 8 976 66 727 212 10 

Obvodní knihovna Díly 308 103 10 554 46 603 290 8 

pobočky 738 252 6 811 33 161  7 

Celkem 14 366 2 192 247 020 1 209 407 20 075 361 
 

*) dotazy bibliografické, faktografické, referenční a rešerše celkem 
 



Příloha 4 

Srovnání číselných ukazatelů – čtenáři, návštěvníci, výpůjčky 2003–2008 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008

Registrovaní čtenáři 15 909 15 960 15 984 14 051 14 366 14 006

Návštěvníci 206 796 228 293 256 066 234 410 278 040 295 912

Výpůjčky 926 254 1 076 046 1 123 390 1 057 839 1 209 407 1 228 262
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Příloha 5 

Publikované zprávy o KKFB v roce 2008 
 
1. Akce [Beethovenova první „osudová“ Symfonie č. 2] / Zlínský deník, roč. 19, č. 207 (20080203), s. 4.  

2. Akce [Císařský řez] / Zlínský deník, roč. 19, č. 123 (20080527), s. 34. 

3. Akce [Čech odhaluje tajemství „Nesmrtelné“] / Zlínský deník, roč. 19, č. 242 (20081014), s. 4.  

4. Akce [Máchův deník a Máj] / Zlínský deník, roč. 19, č. 107 (20080507), s. 30.  

5. Akce [Povídání s Valentinou Thielovou] / Zlínský deník, roč. 19, č. 216 (20080913), s. 4. 

6. Akce [Týden knihoven] / Zlínský deník, roč. 19, č. 234 (20081004), s. 4. 

7. Akce [Vánoční dílna] / Zlínský deník, roč. 19, č. 294 (20081216), s. 7. 

8. Akce [Vánoční řetěz] / Zlínský deník, roč. 19, č. 282 (20081202), s. 4. 

9. Akce pro děti [Čtení je dobrodružství] / Zlínský deník, roč. 19, č. 109 (20080510), s. 34.  

10. Architektura kosmická / Valašský deník (Zlínský deník), roč. 19, č. 37 (20080213), s. 6.  

11. Beethovenova první "osudová" Symfonie č. 2 / Zlínský deník, roč. 19, č. 206 (20080902), s. 4. 

12. Beseda s historikem a farářem / Hospodářské noviny, roč. 52, č. 6 (20080109), s. 10. 

13. Besedovat se bude v knihovně [Knihovnický čtvrtletník] / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 224 
(20080923), s. 26. 

14. Blahopřání [Reedice díla Františka Bartoše] / Ludvík Vaculík. Lidové noviny, roč. 21, č. 36 
(20080212), s. 12.  

15. Císařský řez / Zlínský deník, roč. 19, č. 122 (20080526), s. 26.  

16. Čech odhaluje tajemství „Nesmrtelné“ / Zlínský deník, roč. 19, č. 243 (20081015), s. 4. 

17. Černý bude hovořit o roce 1968 / (alá). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 118 (20080521), s. 5. 

18. Černý přestaví knihu o historii Zlína / (alá). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 42 (20080219), 
s. 5. 

19. Česká národopisná společnost udělila ceny za rok 2007 / Národopisná revue, roč. 18, č. 3 (2008), 
s. 183. 

20. Čítárna U čerta : The Imp’s Reading Room. In. Film festival Zlín : Doprovodný program : supporting 
programme : 1.–8. 6. 2008, s. 36–37. 

21. Čítárna U Čerta s knihou – Svět strašidel, duchů a čarodějů / Zlínský deník, roč. 19, č. 125 
(20080529), s. 26.  

22. Čtenáři přednesou svá přání / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 7 (20080327), s. 15. 

23. Čtenářské spolky a společnosti na Zlínsku / Petra Večeřová. Grand biblio : časopis pro čtenářskou 
veřejnost – o knihách ze všech stran, roč. 2, č. 6 (20080527), s. 33. 

24. Čtení je dobrodružství / Zlínský deník, roč. 19, č. 109 (20080510), s. 34.  

25. Děti postaví Zlín z kostek / Martina Malá. MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 132 (20080606), 
s. 3. 

26. Děti z Tečovic vystavují v knihovně / (uop). Zlínský deník, roč. 19, č. 177 (20080730), s. 25. 

27. Dopis: Záslužný vydavatelský počin / Jitka Matuszková. Moravský jih, 11. 3. 2008, s. 7. 

28. Evangelický kostel ve Zlíně / Zlínský deník, roč. 19, č. 13 (20080116), s. 6. 

29. Evangelický kostel ve Zlíně 1937 – 2007 / Zlínský deník, roč. 19, č. 12 (20080115), s. 6. 

30. Festival zahájí Clark / Martina Malá. MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 128 (20080602), s. 5. 



31. Festivalové hvězdy čtou dětem z knížek / (sma). Zlínský deník, roč. 19, č. 131 (20080605), s. 25. 

32. Galerie i knihovna přesídlí do areálu Svitu / Karel Toman. MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, 
č. 177 (20080730), s. 2. 

33. Herečka bude vzpomínat [Povídání s Valentinou Thielovou] / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 218 
(20080916), s. 26. 

34. Historik a kněz dnes představí společnou knihu / (alá). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 13 
(20080116), s. 5. 

35. Hráli jsme jak andělé / Tomáš Ježek. ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění, 
jaro/léto 2008, s. 93–99. 

36. Hráli jsme jak andělé : Proměny lidové hudby v našem kraji / Kroměřížský zpravodaj – kulturně--
společenský měsíčník, č. 2 (2008), s. 28. 

37. Hráli jsme jak andělé… / Jiří Jilík. Slovácké noviny – týdeník, č. 1 (20080104), s. 2. 

38. Chobotnice je jen na papíře, ale už má kameny do základů / Robert Oppelt. MF Dnes, roč. 19, 
č. 114 (20080516), s. 2. 

39. Internet v knihovnách lidi z malých obcí netáhne : většina domácností na Zlínsku už má vlastní 
počítač i s přípojkou / Hana Trčková. Zlínský deník, roč. 19, č. 28 (20080202), s. 4. 

40. ISSS 2008: eGovernment z různých pohledů [Biblioweb 2008] / (pk). Moderní obec, č. 5 (2008), 
s. 16. 

41. Jaroslav Kovanda bude předčítat / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 231 (20081001), s. 31. 

42. Je tu nová éra Baťova areálu / Milan Libiger. MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 218 
(20080916), s. 2. 

43. Jiří Severin – Hráli jsme jak andělé : Proměny lidové hudby v našem kraji / (red). Brodský 
zpravodaj, č. 2 (2008), s. 13. 

44. Jiří Severin představí novou knihu o hudbě / (alá). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 71 
(20080325), s. 5. 

45. Jiří Severin v nové knize vypráví příběhy moravských muzikantů / Pavel Stojar. MF Dnes – 
Východní Morava, roč. 19, č. 72 (20080326), s. 3. 

46. K dispozici je letní číslo časopisu ZVUK Zlínského kraje / Okno do kraje : magazín o životě a dění ve 
Zlínském kraji, roč. 4, červenec 2008, s. 11. 

47. Ke knihám mají nejblíže mladí lidé, ale i senioři / Silvie Pospíšilová. Zlínský deník, roč. 19, č. 82 
(20080407), s. 2. 

48. Klíč pro vozíčkáře? V kraji se zatím neujal [Zatímco v Evropě je už na sto tisíc eurozámků pro 
snadný přístup vozíčkářů do budov, v celém Zlínském kraji je jen jeden] / Jakub Kocourek. Zlínský 
deník (Slovácký deník), roč. 19, č. 298 (20081220), s. 3. 

49. Kněz, který pomáhal odboji : historik Šustek představí knihu věnovanou pravoslavnému knězi 
Vladimíru Petřkovi / David Valůšek. MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 82 (20080407), s. 4. 

50. Knihám zdaleka nezvoní hrana / Silvie Pospíšilová. Zlínský deník, roč. 19, č. 52 (20080301), s. 12. 

51. Knihovna a galerie se asi přesunou do Svitu / Lidové noviny – Morava, roč. 21, č. 95 (20080422), s. 6. 

52. Knihovna a galerie změní sídlo : nové prostory se hledají v bývalém továrním areálu Svitu / (ner). 
MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 87 (20080412), s. 2. 

53. Knihovna hostí kytarový recitál / (alá). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 6 (20080108), s. 5. 

54. Knihovna připomíná Bartoše na internetu / (alá). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 65 
(20080317), s. 5. 

55. Knihovna přivítá porodníka Barana / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 124 (20080528), s. 22. 



56. Knihovna včera odměnila dětské spisovatele / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 97 (20080424), s. 22. 

57. Knihovna zve na koncert /(sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 119 (20080522), s. 23. 

58. Knihovnický čtvrtek aneb Řekněte nám / Zlínský deník, roč. 19, č. 73 (20080327), s. 6. 

59. Knihovnický čtvrtek aneb Řekněte nám / Zlínský deník, roč. 19, č. 148 (20080625), s. 4.  

60. Knihovnický čtvrtletník aneb Řekněte nám / Zlínský deník, roč. 19, č. 226 (20080925), s. 4.  

61. Knihovnička národopisná / Dana Sůkalová. Literární noviny, roč. 19, č. 15 (20080407), s. 16. 

62. Knihovnu a galerii asi kraj přesune do Svitu / Martin Lavay. Zlínský deník, roč. 19, č. 84 (20080409), 
s. 1. 

63. Knihovnu a galerii chce kraj přesunout do Svitu / Martin Lavay. Valašský deník, roč. 19, č. 84 
(20080409), s. 4. 

64. Knihovny budou od pondělí zavřeny / (šid). Zlínský deník, roč. 19, č. 182 (20080805), s. 3. 

65. Knihovny se připravují na svátky / (sil.) Zlínský deník, roč. 19, č. 283 (20081203), s. 31.  

66. Knihovny z menších obcí jsou stále aktivnější / (tz). Moderní obec – newsletter, č. 8 (20080416), s. 2. 

67. Knihy znají nevidomí také z kazet / (uop). Zlínský deník, roč. 19, č. 179 (20080801), s. 3. 

68. Knížka pro příznivce lidové muziky / Miroslav Potyka. Zpravodaj města Uherské Hradiště, roč. 18, 
č. 2 (2008), s. 19. 

69. Koncerty [Prosincové variace veršů a hudby] / Zlínský deník, roč. 19, č. 280 (20081129), s. 4. 

70. Koncerty [Vánoční řetěz] / Zlínský deník, roč. 19, č. 288 (20081209), s. 4. 

71. Konkrétní kroky zájmu o knihovny / Jindřich Ondruš. Grand biblio : časopis pro čtenářskou 
veřejnost – o knihách ze všech stran, roč. 2, č. 6 (20080527), s. 27. 

72. Koš vajec. In Základní kameny pro novou budovu Národní knihovny ČR a jejich dárci, aneb, Národ 
sobě II / Jaroslav Císař. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2008, s. 46–48. 

73. Kovanda přečte z knížky o Vičíkovi / (ill). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 231 (20081001), s. 5. 

74. Kraj přijal opatření kvůli zmizení milionů / Zlínský deník, roč. 19, č. 108 (20080509), s. 1. 

75. Kraj se jistí, aby mu nezmizely z účtů další peníze / (red). Slovácký deník, roč. 19, č. 108 
(20080509), s. 4. 

76. Krajská knihovna chce do nového : chybí prostory pro knihy i zázemí návštěvníků. Prostory by 
mohla najít v areálu bývalého Svitu / Michal Verner. MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 114 
(20080516), s. 4. 

77. Kulturní pracovníci poděkovali Lukášovi / (pka). Dobrý den s kurýrem, roč. 11, č. 31 (20080804), s. 4. 

78. Kulturní zařízení Zlínského kraje / Okno do kraje : magazín o životě a dění ve Zlínském kraji, roč. 3, 
srpen 2008, s. 6.  

79. Leonard Bernstein – oběť své geniality / Zlínský deník, roč. 19, č. 258 (20081103), s. 4. 

80. Mají i dnes ještě malé knihovny v obcích budoucnost? / (vc). Okno do kraje : magazín o životě 
a dění ve Zlínském kraji, roč. 3, prosinec 2008, s. 11. 

81. Moraváci uchvátili Ameriku [Hráli jsme jak andělé] / Jiří Severin. MF Dnes – Východní Morava, 
roč. 19, č. 1 (20080102), s. 5. 

82. Muzicírování v knihovně / Zuzana Jarošová. Zlínský deník, roč. 19, č. 140 (20080618), s. 30. 

83. Na chodníku hvězd ve Zlíně přibudou tři další / Martina Malá. MF Dnes – Východní Morava, 
roč. 19, č. 129 (20080603), s. 5. 

84. Nejaký Jura Vičík / Zlínský deník, roč. 19, č. 231 (20081001), s. 4.  



85. Nejlepší stránky má krajská knihovna / (ner). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 94 
(20080422), s. 4. 

86. Nejstarší hasička začínala jako náhradnice / (ano). Zlínský deník, roč. 19, č. 163 (20080714), s. 7. 

87. Nositelé Medaile Z. V. Tobolky 2008 / (abr). Čtenář : měsíčník pro knihovny, roč. 60, č. 11 (2008), 
s. 371–372. 

88. Nově vydané dílo Františka Bartoše / Alena Prudká. Magazín Zlín, roč. 14, září 2008, s. 26.  

89. O teplo v knihovně se čtenáři bát nemusejí / (šid). Zlínský deník, roč. 19, č. 165 (20080716), s. 2.  

90. O válečném hrdinovi se bude besedovat v knihovně / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 83 (20080408), 
s. 35. 

91. Obyvatelé kraje si stále více rozumějí s počítači / Hana Trčková. Zlínský deník, roč. 19, č. 246 
(20081018), s. 1. 

92. Oči, prsten, řetěz [Kytice Františka Bartoše] / Ludvík Vaculík. Lidové noviny, roč. 21, č. 282 
(20080212), s. 12. 

93. Omezení provozu / Zlínský deník, roč. 19, č. 189 (20080813), s. 4. 

94. Pohádkové zpívání / Zlínský deník, roč. 19, č. 269 (20081115), s. 4.  

95. Pohádkové zpívání bude znít knihovnou / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 277 (20081126), s. 27. 

96. Pohlednice zachycují cikánská řemesla / (nis). Zlínský deník, roč. 19, č. 260 (20081105), s. 29. 

97. Povídání s Valentinou Thielovou / Zlínský deník, roč. 19, č. 219 (20080917), s. 4. 

98. Pozvánky [Čítárna U čerta s knihou] / Zlínský deník, roč. 19, č. 129 (20080603), s. 24. 

99. Projekt reedice díla Františka Bartoše získal ocenění / (nej). Okno do kraje : magazín o životě a dění 
ve Zlínském kraji, září 2008, s. 11.  

100. Prosincové variace veršů a hudby / Zlínský deník, roč. 19, č. 282 (20081202), s. 4.  

101. Provozní doba krajské knihovny / Zlínský deník, roč. 19, č. 164 (20080716), s. 4. 

102. Předčítat budou Benešová, Hrubešová i režisér Vorlíček / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 128 
(20080602), s. 24. 

103. Přehlídka se rozrůstá / Martina Malá. MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 130 (20080604), s. 2. 

104. Publicista Jiří Černý bude vzpomínat v knihovně / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 118 (20080521), 
s. 27. 

105. Romové představí staré pohlednice / (nis). Zlínský deník, roč. 19, č. 257 (20081101), s. 3. 

106. Rozhodnuto: Zlín získal areál Svitu / Michal Verner. MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 293 
(20081215), s. 1.  

107. Rozhovor s kronikářem panem Lamperem / Jan Lamper, Marie Masaříková. Magazín Zlín, roč. 14, 
červenec 2008, s. 9. 

108. Sběr bioodpadu má vlastní výstavu / (ano). Zlínský deník, roč. 19, č. 274 (20081122), s. 29. 

109. Silničářům zmizely peníze. Kraj jedná / Blanenský deník, roč. 18, č. 109 (20080510), s. 10. 

110. Soutěž pro mladé spisovatele odstartovala / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 256 (20081031), s. 35. 

111. Spisovatel Severin představí novou knihu / (sil). Valašský deník, roč. 3, č. 71 (20080325), s. 19. 

112. Stavba roku hlavní cenu porotci neudělili [Stavitelé letos přihlásili do soutěže jen 21 objektů. 
Představili se i mladí nadějní architekti] / Martin Lavay. Naše Valašsko, č. 23, s. 2. 

113. Stavba roku nemá vítěze [Zabodoval také Obecní úřad v Hradčovicích, mařatická cyklostezka 
a škola Větrná] / Martin Lavay. Slovácký deník, roč. 19, č. 126 (20080530), s. 4. 



114. Stavba roku v kraji? Hlavní cenu neudělili [Stavitelé letos přihlásili do soutěže jen 21 objektů. 
Podle organizátorů ale velmi kvalitních. Představili se i mladí nadějní architekti] / Martin Lavay. 
Kroměřížský deník, roč. 3, č. 126 (20080530), s. 4. 

115. Stavba roku: hlavní cenu porotci neudělili [Stavitelé letos přihlásili do soutěže jen 21 objektů. 
Podle organizátorů ale velmi kvalitních. Představili se i mladí nadějní architekti] / Martin Lavay. 
Zlínský deník, roč. 19, č. 126 (20080530), s. 7. 

116. Stránky Krajské knihovny Františka Bartoše zvítězily / Okno do kraje : magazín o životě a dění 
ve Zlínském kraji, roč. 3, květen 2008, s. 7. 

117. Svátek knihoven si užívají zejména děti / (sma). Zlínský deník, roč. 19, č. 237 (20081008), s. 2. 

118. Svit: konec trápení, blíží se jeho přeměna / Marie Šidlová. Zlínský deník, roč. 19, č. 218 (20080916), 
s. 3. 

119. Svitovský areál: existuje plán, jak ho oddlužit / Martin Lavay. Zlínský deník, roč. 19, č. 142 
(20080618), s. 2.  

120. Taháky se člověk učí / (šid). Zlínský deník, roč. 19, č. 141 (20080617), s. 2. 

121. Týden knihoven / Zlínský deník, roč. 19, č. 232 (20081002), s. 4. 

122. Týden knihoven nese motto rodinné stříbro / Silvie Pospíšilová. Zlínský deník, roč. 19, č. 235 
(20081006), s. 31. 

123. V areálu Svitu má být kulturní centrum / (ČTK, ner). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 215 
(20080912), s. 4. 

124. V bývalém Svitu má být kulturní centrum / Haló noviny, roč. 18, č. 233 (20081003), s. 8. 

125. V knihovně je největší zájem o povinnou četbu / (trc). Zlínský deník, roč. 19, č. 16 (20080119), 
s. 13. 

126. V knihovně připravili besedu o novinkách / (alá). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 73 
(20080327), s. 4. 

127. V knihovně se ve středu vrátí do minulosti / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 253 (20081027), s. 24. 

128. V knihovně zahraje kytarista Krejčí / (alá). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 5 (20080107), 
s. 5. 

129. V knihovně zahraje nevidomý klavírista / (alá). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 120 
(20080523), s. 5. 

130. V knihovně zazní klasická kytara / (ano). Zlínský deník, roč. 19, č. 6 (20080108), s. 2. 

131. V kraji má počítač sto tisíc rodin / Hana Trčková. Slovácký deník, roč. 16, č. 246 (20081018), s. 1. 

132. Vánoce v knihovně nabídnou zpěv, čaj a čtení / (ner). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 285 
(20081205), s. 4.  

133. Vánoční řetěz / Zlínský deník, roč. 19, č. 281 (20081201), s. 4. 

134. Veřejný prostor a soukromá architektura / Zlínský deník, roč. 19, č. 258 (20081103), s. 4. 

135. Vesnické knihovny půjčují i z ciziny / Hana Šmardová. Zlínský deník, roč. 19, č. 160 (20080711), s. 2. 

136. Vnímání významu kultury se postupně zlepšuje / Jindřich Ondruš, Helena Mráčková. Okno 
do kraje : magazín o životě a dění ve Zlínském kraji, srpen 2008, s. 8.  

137. Vždycky se těším na červen, až vyrazím do Zlína [Čítárna u čerta s knihou – rozhovor s Markétou 
Hrubešovou] / Hana Šmardová. Zlínský deník, roč. 19, č. 133 (20080607), s. 35.  

138. Z Baťovy továrny infocentrum / (čtk). Metro – Ostrava, č 177 (20080910), s. 3. 

139. Z knihovny mizí nevhodné tituly / Igor Dostál. Zlínský deník, roč. 19, č. 191 (20080815), s. 3.  



140. Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II. : 20. část, Kámen 
dvacátý druhý (Koš vajec) / Jaroslav Císař. Čtenář : měsíčník pro knihovny, roč. 60, č. 9 (2008), nestr.  

141. Zastupitelé budou řešit osud Svitu / Milan Libiger. MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 143 
(20080619), s. 1. 

142. Zastupitelé schválili plány na řešení areálu Svitu / (ill). MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 144 
(20080620), s. 2. 

143. Zboříme to a bude klid [Reedice díla Františka Bartoše] / Josef Holcman. ZVUK Zlínského kraje : 
časopis pro kulturu a společenské dění, jaro/léto 2008, s. 117–118. 

144. Zlín má bezpečnostní stojany na kola [Bicykl se do něj uchytí včetně rámu a zamkne pomocí 
cylindrické vložky. To velmi ztěžuje případnou krádež] / Slovácký deník, roč. 19, č. 253 (20081027), 
s. 5. 

145. Zlín odblokuje areál Svitu / Profit, roč. 19, č. 25 (20080623), s. 60. 

146. Zlín oživí bývalý areál Svitu / Milan Libiger. MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 218 
(20080916), s. 2. 

147. Zlín už získal pohledávky Svitu / MF Dnes – Východní Morava, roč. 19, č. 216 (20080913),  
s. [1], 2. 

148. Zlínská knihovna má nejlepší webové stránky / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 84 (20080409), s. 21. 

149. Zpronevěra milionů: kraj chystá kontroly / Kroměřížský deník, roč. 3, č. 108 (20080509), s. 1. 

150. ZVUK informuje o kulturním dění / (sil). Zlínský deník, roč. 19, č. 299 (20081222), s. 28.  

151. Živé dílo Františka Bartoše / Josef Jančář. Národopisná revue, roč. 18, č. 3 (2008), s. 182–183. 

 
 

Publikované zprávy na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz  
 
Pravidelně každý měsíc byl na webu ZK publikován měsíční program KKFB. 
 
1. Hráli jsme jak andělé (publikováno 2. 1. 2008). 

2. Reedice národopisného díla Františka Bartoše (publikováno 12. 2. 2008). 

3. Obecní knihovny na Zlínsku mají své katalogy na internetu (publikováno 14. 2. 2008). 

4. Hráli jsme jak andělé : V knihovně byla představena nová publikace (publikováno 28. 3. 2008). 

5. Počítač a internet v knihovně a jak dál? (publikováno 28. 3. 2008). 

6. Ocenění Krajské knihovny Františka Bartoše (publikováno 8. 4. 2008). 

7. Webové stránky Krajské knihovny Františka Bartoše opět zvítězily v soutěži Biblioweb (publikováno 
9. 4. 2008). 

8. Seminář Četba a její vliv na rozvoj osobnosti (publikováno 11. 4. 2008). 

9. Krajská knihovna Františka Bartoše – seminář (publikováno 16. 4. 2008). 

10. Hledání (publikováno 22. 4. 2008). 

11. Vyhlášení vítězů literární soutěže dětských autorů zlínského okresu (publikováno 25. 4. 2008). 

12. Hledání (publikováno 25. 4. 2008). 

13. Edice Zlínský kraj (publikováno 15. 5. 2008). 

14. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – program pro děti Čtení je dobrodružství (publikováno 
16. 5. 2008). 

15. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – seminář (publikováno 16. 5. 2008). 

16. ZVUK Zlínského kraje (publikováno 16. 5. 2008). 

http://www.kr-zlinsky.cz/


17. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – doprovodný program filmového festivalu 
(publikováno 9. 6. 2008). 

18. Čítárna u čerta s knihou v rámci filmového festivalu ve Zlíně (publikováno 2. 6. 2008). 

19. Ohlédnutí za letošní Čítárnou u čerta s knihou v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 
(publikováno 9. 6. 2008).  

20. Radní projednali systém odblokování svitovského areálu (publikováno 17. 6. 2008). 

21. Cesta tam a zase zpátky aneb Kde končí svět (publikováno 13. 6. 2008). 

22. Cena za reedici díla Františka Bartoše (publikováno 7. 7. 2008).  

23. Reedice díla Františka Bartoše byla oceněna jako mimořádný počin (publikováno 30. 7. 2008).  

24. Akce pro školy – Krajská knihovna Františka Bartoše (publikováno 3. 9. 2008) 

25. Smlouvy, které odblokují zástavy na majetku Svitu a umožní investice, jsou podepsány 
(publikováno 15. 9. 2008).  

26. Týden knihoven 2008 v Krajské knihovně Františka Bartoše (publikováno 6. 10. 2008).  

27. Po setmění v knihovně III. (publikováno 10. 10. 2008).  

28. Odborné semináře pro knihovníky (publikováno 14. 11. 2008).  

29. Advent a Vánoce v muzeích a knihovně (publikováno 1. 12. 2008).  

30. Vánoční čtení v Krajské knihovně Františka Bartoše (publikováno 11. 12. 2008).  

31. ZVUK Zlínského kraje – podzim/zima 2008 (publikováno 17. 12. 2008). 
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Informace o KKFB ve vysílání rozhlasu a TV  
 

1. Baťovské noviny Sdělení Zlín jsou k vidění na internetu / Český rozhlas Brno, 6. 10. 2008. 

2. Biblioweb / TV Zlínsko, 16. 4. 2008. 

3. Brownfields ve Zlíně je bývalý areál Svitu / Luboš Dostál. ČT 1, Události v regionech – Brno, 
22. 4. 2008. 

4. Celý týden probíhala ve Zlíně celostátní akce Týden knihoven / TV Zlínsko, 10. 10. 2008. 

5. Čtenáři zaplavují zlínskou knihovnu / TV RTA, 4. 7. 2008. 

6. Čtení na dovolenou / Radio Impuls, 7. 7. 2008.  

7. Katalogy obecních knihoven na internetu / TV Prima, Minuty regionu, 29. 2. 2008. 

8. Kontrola účetnictví / TV Nova, Snídaně s Novou, 12. 5. 2008. 

9. Krajská knihovna a galerie výtvarného umění se do tří let přestěhují / TV Zlínsko, 8. 8. 2008. 

10. Krajská rada se opět zabývala Svitovským areálem / TV Zlínsko, 20. 6. 2008. 

11. Kvůli nedostatku prostoru se přestěhuje knihovna Františka Bartoše a zlínská galerie 
výtvarného umění / TV Zlínsko, 24. 4. 2008. 

12. Mezinárodní festival filmu pro děti a mládež ve Zlíně / ČT1, Zprávy 12, 2. 6. 2008. 

13. O besedě „Hráli jsme jak andělé“ / TV Zlínsko, 28. 3. 2008. 

14. Říjnové listování s ... Mgr. Jiřím Severinem [ZVUK Zlínského kraje] / Český rozhlas Brno, 30. 10. 
2008. 

15. Tahák 2008 / Radio Impuls, 16. 6. 2008. 

16. Výstava pohlednic s romskou tematikou je k vidění v Krajské knihovně Františka Bartoše ve 
Zlíně / Český rozhlas Brno, 6. 11. 2008.  

17. Záchrana a zpřístupnění baťovských novin / Český rozhlas Brno, 13. 11. 2008. 

18. Zlínská krajská knihovna se opět pyšní historickými hodinami / TV RTA, 8. 12. 2008. 

19. Zlínští zastupitelé dnes posvětili plán města na nákup Svitu / ČT1, 19. 6. 2008. 

 
 
 

http://www.ikaros.cz/node/5027


Příloha 6 
 
Obrazová příloha – Tituly vydané v roce 2008 
 

  
 

Obálka časopisu ZVUK Zlínského kraje 
jaro / léto 2008 

 
Obálka časopisu ZVUK Zlínského kraje 

podzim / zima 2008 
 

 
 

  
 

Obálka publikace  
Zámecké knihovny ve Zlínském kraji 

 
Obálka publikace Knihovny Zlínského kraje. 

Činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2007 
 
 

 

  
 

Za projekt Reedice díla Františka Bartoše získala 
KKFB spolu s Muzeem jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně cenu České národopisné společnosti 

 
Ukončení projektu Záchrana a zpřístupnění 

baťovských novin (http://dlib.kfbz.cz) 

http://dlib.kfbz.cz/


Příloha 7 
 
Obrazová příloha – Akce pro školy a pro veřejnost v roce 2008 

  
Program pro děti z mateřské školky 

v Obvodní knihovně Díly  
(20. února) 

Beseda o nové knize Hráli jsme jak 
andělé (26. března) 

Akce pro školy v oddělení pro 
děti (11. dubna) 

 
 
 
 
 

 

  

   
Čtení je dobrodružství – program 

pro děti (14. května) 
Čítárna u Čerta s knihou,  

Arnošt Goldflam (2. června) 

 

Beseda o knize Nějaký Jura Vičík
(1. října) 

 
 
 
 
 

 

  

   
Po setmění v knihovně (8. října) Po setmění v knihovně (8. října) Vánoční výtvarná dílna  

v oddělení pro děti (18. prosince)

   

 



Příloha 8 
 
Obrazová příloha – Knihovnické a informační služby a odborné akce v roce 2008 
 

   
Oddělení pro dospělé Informační a referenční centrum Vzdělávací centrum 

 
 
 
 
 

  

   
Informatické lekce pro střední školy V pobočce Štípa proběhla oprava 

podlahy (září)  
WWW stránky knihovny popáté 

zvítězily v soutěži Biblioweb 
 
 
 
 
 

  

   
Seminář Počítač a internet 

v knihovně a jak dál? Setkání 
starostů obcí a knihovníků okresu 

Zlín (26. 3. ) 

Seminář Četba a její vliv na rozvoj 
osobnosti (14.–15. 4. ) 

Seminář knihoven paměťových 
institucí Zlínského kraje (15. 5.) 
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