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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.  

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 v 11 menších pobočkách na území města Zlína. Nově vzniklé obci Želechovice nad Dřevnicí 
byla v roce 2009 předána dřívější pobočka krajské knihovny působící v obci. Ústřední knihovna 
měla z důvodu oprav a statického zpevnění podlah tři a půl měsíce omezený provoz a část 
knihovního fondu nebyla pro návštěvníky přístupná. Obvodní knihovna Malenovice byla 
z důvodu malování a oprav uzavřena v měsíci květnu. Tato omezení provozu se projevila 
snížením počtu výpůjček. Přesto počet návštěvníků oproti roku 2008 vzrostl, což 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 mj. o služby umožňující funkce sdílení a tvorbu záložek v sociálních sítích 
a externí vyhledávací odkazy.  

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. 
Průběžně je doplňován Adresář knihoven Zlínského kraje. Byly zahájeny práce na společném 
projektu Literární místopis Zlínského kraje, na jehož realizaci se kromě krajské knihovny 
podílí 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 v r. 2008. 

Projekt ochranného reformátování periodik, na kterém KKFB spolupracuje s Muzeem 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně a MZA Brno – Státním okresním archivem Zlín-Klečůvka, 
pokračoval druhou etapou mikrofilmování periodika Naše pravda (za podpory dotace MK ČR 
z programu VISK 7) a digitalizací nejstarších ročníků časopisu ZVUK Zlínského kraje. 

Největší odbornou akcí byl celostátní seminář připravený ve spolupráci s Národní knihovnou 
ČR Elektronické služby knihoven (5.–6. května 2009, Zlín), který byl zaměřen na trendy 
a novinky zejména v oblasti online služeb knihoven, knihovních systémů, službách Knihovny 
2.0 apod. Seminář měl mimořádně dobrý ohlas u odborné veřejnosti. IX. Seminář knihoven 
paměťových institucí (2. dubna 2009, Zlín) byl věnován problematice ochrany knihovních 
dokumentů, a to jak ochraně tištěných dokumentů, tak jejich ochrannému reformátování. 
Knihovníkům obecních knihoven a poboček byly věnovány dva semináře, z nichž březnový byl 
současně 4. setkáním starostů obcí a knihovníků okresu Zlín. Knihovna připravila pro 
knihovníky Zlínského kraje 14 kursů z oblasti ICT a další vzdělávací akce zaměřené na zvyšování 
jejich odbornosti. 

V roce 2009 se uskutečnilo 498 kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost 
(o 24 více než v roce 2008). Velmi úspěšné byly Čítárna u čerta s knihou (týdenní cyklus 
pořadů v rámci zlínského filmového festivalu pro děti) a pořad v rámci projektu Celé Česko čte 
dětem. Celodenní program pro děti Čtení je dobrodružství byl realizován za podpory Nadace 
Děti-kultura-sport. Již tradičně byl velký zájem o večerní akci Po setmění v knihovně –
Tentokrát mezi hvězdami, která byla inspirována mezinárodním rokem astronomie 
a podpořena Kulturním fondem města Zlína. Knihovna věnuje velkou pozornost propagaci 
svých aktivit, o čemž svědčí přehled ohlasů její činnosti v médiích (viz přílohy).  



6 

 

Museli jsme se potýkat s prohlubujícími se problémy souvisejícími s nedostatečným 
prostorovým zajištěním. Kromě Ústřední knihovny a obvodních knihoven je knihovní fond 
uložen ve třech depozitních skladech. Pronájem skladu v ulici Kamenná byl z důvodu 
nevyhovujících klimatických podmínek ukončen. Budova Ústřední knihovny nutně potřebuje 
celkovou rekonstrukci (okna, podlahy v přízemí, dveře, topná soustava, vnitřní omítky, 
fasáda…). V letních a podzimních měsících byla provedena náročná, ale nezbytná oprava 
podlah a stropů nad čítárnou a studovnou, financovaná přímo z rozpočtu města Zlína.  

Pracovníci knihovny se intenzivně podíleli na zpracování stavebního programu a dalších 
podkladů pro zadání architektonické soutěže pro výstavbu Krajského studijního, informačního 
a kulturního centra. 

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.  

 

 

 

 

 

12. února 2010 

PhDr. Zdeňka Friedlová 

ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace 
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ODBORNÁ ČÁST 

1. KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY 

Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, vykonává svou činnost v Ústřední 
knihovně, třech obvodních knihovnách a 11 pobočkách (příloha 1). 

 
Přehled základních ukazatelů 2007 2008 2009

Registrovaní čtenáři 14 366 14 006 13 875

Návštěvníci  278 040 295 912 301 444

Výpůjčky 1 209 407 1 228 262 1 215 273

 
Podrobnější srovnání číselných ukazatelů knihovnických a informačních služeb v letech 2008 
a 2009 je uvedeno v příloze 4. 
Příčinou snížení počtu výpůjček bylo omezení provozu a možnosti výpůjček některých skupin 
dokumentů (od července do října), které si vyžádaly stavební úpravy v Ústřední knihovně 
(statické zpevnění podlah v části 1. patra). Po celý květen byla pro veřejnost uzavřena 
i Obvodní knihovna Malenovice z důvodu obnovy interiéru (malování, vybavení regály). 

Návštěvnost 

Návštěvník knihovny je v závazné statistice osoba, která toho dne navštívila knihovnu 
a realizovala výpůjčku (půjčila si nebo vrátila knihy a jiné dokumenty) nebo jí byla poskytnuta 
jiná knihovnická nebo informační služba. Započítávají se i návštěvníci besed, přednášek, 
výstav, exkurzí apod. 

Rok 2007 2008 2009

Knihovnické a informační služby 247 020 253 179 254 481

Kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost 9 677 12 282 12 813

Výstavy* 3 086 6 700 10 319

Uživatelé internetu 18 257 23 751 23 831

Celkem 278 040 295 912 301 444

 

* Vzhledem k umístění výstav (vstupní prostory knihoven, nekontrolovaný vstup návštěvníků) může 
být návštěvnost zjištěna pouze orientačně.  

Návštěvníky, kteří užívají prezenčních služeb (studium ve studovnách, vyhledávání v katalogu 
apod.), nelze evidovat, takže skutečná návštěvnost knihovny je ještě vyšší. 

Klasické informační služby 

Ústřední knihovna 
* 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.  
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* 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.  

* Oddělení pro děti a mládež poskytuje knihovnické a informační služby především 
návštěvníkům do 15, resp. 18 let. Speciální péče věnuje dětem s různými druhy postižení, 
dyslektickým dětem a dětem ze zvláštních škol a doplňuje 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. 

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

* Zvuková knihovna poskytuje výpůjční a informační služby zrakově i jinak postiženým 
občanům. Půjčuje zvukové nahrávky knih na magnetofonových kazetách a CD ve formátu 
MP3 a umožňuje výpůjčky zvukových nahrávek z fondu hudebního oddělení. 

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

Obvodní knihovny, pobočky 
* 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, Podlesí 
a Prštné také přístup na internet.  

Informační a elektronické služby 

Pro informační a rešeršní služby jsou používány vlastní databáze (viz část 4) a online databáze: 

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

* mediální databanka TAM-TAM Anopress 

* EBSCOhost 

* Oxford Reference Online 

* COTO.JE 

* Manuscriptorium 

* ČSN online 

WWW stránky www.kfbz.cz informují o KKFB, její činnosti, knihovním fondu (online katalog), 
nových přírůstcích fondu, aktivitách pro veřejnost, službách pro knihovny atd.  

Prostřednictvím WWW stránek je zajišťována informační služba Ptejte se knihovny, která 
zodpovídá bibliografické a faktografické dotazy. Je možné se také přihlásit k bezplatné 
informační službě e-bulletin (rozesílání aktuálních informací z knihovny e-mailem). 

V online katalogu www.kfbz.cz/katalogy.htm byly provedeny inovace: 
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* implementace funkce AddThis pro sdílení a tvorbu záložek v sociálních sítích (od zavedení 
na počátku dubna využito cca 500×, nejoblíbenější služby – Facebook, Google Bookmarks, 
MSN Live) 

* externí vyhledávací odkazy do Seznam Encyklopedie, české Wikipedie, Google, Mapy 
Google 

* přidáno tlačítko pro tisk záznamu a nadefinováno zobrazení pro tisk 

* přidány odkazy na podrobné záznamy autorit z dokumentu 

* přidáno vyhledávání přes mezinárodní standardní čísla (ISN) 

* zprovoznění objednávky aktivní MVS (pro knihovny) z katalogu 

* na Wikipedii nadefinováno přímé odkazování na knihy v katalogu KKFB 

Na webu knihovny byla zveřejněna beta verze Virtuálního souborného katalogu ZK (zatím 
prohledává katalog KKFB, UTB a okresu Vsetín). 

Přístup na internet je návštěvníkům poskytován zdarma ve všech automatizovaných 
knihovnách a v pěti pobočkách (Kostelec, Kudlov, Lhotka, Podlesí a Prštné). 

V Ústřední knihovně byla zprovozněna bezdrátová (Wi-Fi) síť. Přístup do Wi-Fi sítě knihovny 
je umožněn registrovaným čtenářům prostřednictvím identifikačních údajů. 

KKFB se umístila na 4. místě v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc 
obyvatel (6. místo v celkovém pořadí) v soutěži Biblioweb. 



10 

 

Knihovnické a informační služby – srovnání let 2008 a 2009 

 2008 2009
Registrovaní čtenáři 14 006 13 875

z toho čtenáři do 15 let 1 980 1 797
Návštěvníci celkem 295 912 301 444
Výpůjčky celkem 1 228 262 1 215 273

z toho:  naučné literatury pro dospělé 329 936 342 076
beletrie pro dospělé 540 860 548 240
naučné literatury pro děti 53 497 23 735
beletrie pro děti 110 591 79 953
periodik 172115 203 927

z toho výpůjčky ze skladu Malenovice 3 379 5 971
zvukových a jiných dokumentů 13 937 9 556
zvukových knih pro nevidomé 7 326 7 786

MVS: vyřízené požadavky našich čtenářů  338 384
vyřízené požadavky z jiných knihoven 1 448 1 566

MMVS: vyřízené požadavky našich čtenářů 19 47
Rezervace literatury 9 117 11 860
Užívání internetu čtenáři celkem (uživatelé) 23 751 23 831

z toho: oddělení pro dospělé čtenáře (IRC) 9 013 10 318
oddělení pro děti 2 909 2 464
oddělení pro mládež  1 745 1 351
studovna  6 039 5 974
hudební oddělení 61 592
Obvodní knihovna Jižní Svahy  1 778 1 464
Obvodní knihovna Malenovice  527 299
Obvodní knihovna Díly 1 144 792
pobočky 535 577

Přístupy na www.kfbz.cz  145 095 179 511
Přístupy na vstupní stránku online katalogu KKFB  178 558 214 982
Virtuální návštěva (návštěvníci on-line služeb)* - 133 029
Virtuální návštěva webové stránky** 332 926 338 350
Odeslané upomínky celkem  12 310 7 330

z toho:  2. + 3. upomínka  6 472 6 610
upomínací dopis + pokus o smír 761 720

Kopírování z fondu KKFB (stránky) 13 577 14 028
Dotazy bibliografické, faktografické, referenční celkem 19 120 20 650

z toho: ústní 18 276 19 850
s tištěným výstupem 844 871

Rešerše 4 2
Počet studijních míst 145 158
Počet počítačů pro veřejnost 39 38

 z toho s přístupem na internet 27 29
* Ukazatel Návštěvníci on-line služeb knihovny (virtuální návštěvy) je ve statistice sledován od roku 2009.  
** 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 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2009 
Krajská 

knihovna
Včetně

výměnného fondu

Knihovní fond celkem 424 087 446 493

z toho: knihy 383 972 406 368

z toho: beletrie pro dospělé  149 275 160 594

naučná literatura pro dospělé  169 020 172 732

z toho svázaná periodika 7 155 7 155

beletrie pro děti  46 947 52 417

naučná literatura pro děti  18 730 20 625

ostatní dokumenty 40 115 40 125

z toho: hudebniny 3 729 3 729

kartografické dokumenty 1 495 1 495

grafika  155 155

normy 9 092 9 092

gramodesky 4 015 4 015

CD 6 666 6 666

magnetofonové kazety 1 636 1 636

zvukové knihy pro nevidomé (MK) 11 778 11 778

zvukové knihy pro nevidomé (CD)  784 784

videokazety 177 177

DVD 77 77

CD/DVD-ROM 511 521

Akvizice 

* Knihovní fond (včetně výměnného fondu) byl nakoupen z příspěvku zřizovatele 
(2 499 109 Kč) a z příspěvku statutárního města Zlína (800 000 Kč) v celkové částce 
3 299 109 Kč (z toho 2 730 188 Kč za knihy). 

* Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji KKFB obdržela 381 svazků 
knih. 

* Z projektu MK ČR Česká knihovna obdržela KKFB zdarma 8 titulů (tj. 10 svazků) knih 
českých autorů vydaných v roce 2008 a 2009.  

* Roční přírůstek knižního fondu činil 19 172 svazků, z toho 16 819 svazků pro krajskou 
knihovnu (v tom 1 950 svazků pro pobočky a 3 022 svazků svázaných periodik) 
a 2 353 svazků pro výměnný fond.  

* Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů byl 939 knihovních jednotek, z toho 
556 CD, 361 zvukových knih pro nevidomé a 22 DVD. Přírůstek CD-ROM byl 38 titulů.  

* Průměrná cena knihy byla 183 Kč. Při akvizici byly využívány slevy od distributorů 
a v knihkupectvích, výprodejové slevy a další jednorázové slevy pro knihovny od různých 
nakladatelů (Albatros, Baronet, Erika, KMA Levné knihy, Pemic, Petra, Rebo, Thovt, Triton) 
a knihkupectví (Euromedia Group, Kanzelsberger, Kosmas, Svatava Nováčková).  
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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 MK 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. 

* Evidence a revize knihovního fondu se řídí knihovním zákonem. Na postup při revizi 
knihovního fondu podle knihovního zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Knihovní fond nepodléhá inventarizaci. 

* Byla provedena revize knihovního fondu pobočky Podlesí (5 158 svazků).  

* Proběhla kontrola příručních knihoven metodiky a ředitelny (598 svazků).  

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.  

* Celkem bylo vyřazeno 24 185 knihovních jednotek, z toho 18 560 zničených, 
opotřebených, zastaralých či ztracených duplicitních dokumentů. Vzhledem k ukončení 
činnosti pobočky Želechovice byl její fond vyřazen a zdarma převeden do majetku obce 
Želechovice nad Dřevnicí (5 625 KJ). Nárůst počtu vyřazených knih byl způsoben 
mimořádným vyřazením znehodnoceného knihovního fondu ze skladu Kamenná 
(9 582 KJ). 

* Prodej vyřazených knih se uskutečnil 13. května. Bylo prodáno celkem 936 dokumentů za 
2 439 Kč. Veřejným knihovnám ČR bylo v souladu s knihovním zákonem pro-
dáno 179 svazků v ceně 537 Kč. 

 

Přírůstek a úbytek knihovního fondu  
k 30. 12. 2009 (knihovní jednotky) 

Krajská 
knihovna

Včetně
výměnného fondu

Přírůstek celkem  18 135 20 488

  z toho: knihy  16 819 19 172

z toho svázaná periodika 3 022 3 022

ostatní dokumenty 1 316 1 316

Úbytek celkem  24 173 24 185

Počet titulů docházejících periodik 2 721 2 721

  z toho povinný výtisk 2 658 2 658

Ochrana knihovního fondu 

Knihy a jednotlivá čísla periodik jsou průběžně opatřovány etiketami elektronické ochrany 
knihovního fondu. 

Balení  29 246 svazků

Opravy, převazby apod. 4 739 svazků

Knižní vazba vybraných periodik 89 svazků
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Depozitáře 

Kromě příručních skladů knihovního fondu v Ústřední knihovně a obvodních knihovnách je 
fond uložen v depozitních skladech, které jsou umístěny v těchto objektech: 

* Osvoboditelů 3778 (Kolektivní dům) – naučná literatura, regionální periodika, divadelní hry 
a normy. 

* Zlín-Malenovice 1147 – periodický tisk, který KKFB získává od roku 2003 jako povinný 
výtisk, tj. konzervační fond. 

* Mikoláše Alše 558 – sklad materiálu, dočasné uložení doplňkového fondu, nevhodný pro 
dlouhodobé uložení knižního fondu. 

* Kamenná 3849 – uložené dokumenty (beletrie) byly z důvodu zcela nevyhovujících 
klimatických podmínek vystěhovány a nájem od soukromého subjektu ukončen 
k 30. 6. 2009. Část napadeného fondu byla sterilizována externí firmou a přemístěna do 
skladu v Malenovicích, ostatní svazky napadené plísní byly vyřazeny z knihovního fondu 
KKFB (viz výše) a zlikvidovány.  
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3. SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE – REGIONÁLNÍ FUNKCE  

Krajská knihovna koordinovala a zajišťovala výkon regionálních funkcí (RF) prostřednictvím 
útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje. Útvar spolupracuje s knihovnami na 
zajištění RF, aby síť veřejných knihoven byla funkční a kompatibilní v rámci celého kraje a bylo 
zajištěno dodržování a plnění standardů RF.  

V roce 2009 pověřila krajská knihovna výkonem RF ve Zlínském kraji:  Knihovnu Kroměřížska 
(KK) pro region Kroměříž, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana (KBBB) pro region Uherské 
Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín (MVK) pro region Vsetín. V regionu Zlín 
zajišťuje regionální funkce KKFB. 

Regionální funkce knihoven jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje. Na rok 2009 byla pro 
KKFB a tři pověřené knihovny schválena částka 9 734 tis. Kč, která byla rozdělena následovně: 

Příjemce Částka

KKFB Zlín 2 798 000

KK Kroměříž 2 278 000

KBBB Uherské Hradiště 2 362 000

MVK Vsetín 2 296 000

Zlínský kraj celkem 9 734 000

 

Ve finančním obnosu pro KKFB je započítána i částka pro zajištění krajské úrovně výkonu RF 
pro knihovníky ZK. 

Útvar zpracoval vyúčtování finančních nákladů na RF za rok 2008 a Zprávu o hodnocení 
výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji v roce 2008, kterou předal zřizovateli, odeslal 
NK ČR a zveřejnil na webu KKFB. 

Byly vypracovány statistické výkazy o činnosti veřejných knihoven kraje za rok 2008 a sumáře 
za knihovny ZK. Získané údaje byly publikovány v tištěném dokumentu Knihovny Zlínského 
kraje. Činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2008. 

Útvar zpracoval analýzu standardu VKIS za rok 2008 (publikováno na webu KKFB 
www.kfbz.cz/download/vkis_zk_2008.pdf). 

Útvar připravil ve spolupráci s pověřenými knihovnami návrh rozpočtu pro výkon regionálních 
funkcí v roce 2010. 

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zajišťoval: 

Služby poradenské a konzultační 
V roce 2009 provedly pracovnice útvaru 131 metodických návštěv a 216 konzultací, z toho 
proběhlo 38 jednání se zástupci obcí. 

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 
* Porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených knihoven ve ZK (19. 3. a 26. 5., KKFB, 

13. 10., KK, 1. 12., KKFB). 

* Seminář – 4. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (25. 3., Zlín, 67 účastníků). 

* Podíl na přípravě a organizaci semináře Elektronické služby knihoven (4. a 5. 5., Zlín, 
72 účastníků). 

* Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje ve spolupráci s Knihovnou 
Kroměřížska (13. 10., Knihovna Kroměřížska, 37 účastníků). 
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* Seminář dobrovolných knihovníků okresu Zlín (18. 11., KKFB, 46 účastníků). Program byl 
zaměřen na práci s dětmi a mládeží v profesionálních i obecních knihovnách.  

* Porada metodiček krajské a pověřených knihoven (17. 12., KKFB), byla zaměřena 
především na přípravu průzkumu spokojenosti obsluhovaných knihoven a sjednocení 
podkladů pro zprávu o hodnocení výkonu regionálních funkcí Zlínského kraje. 

* Útvar se podílel na přípravě a organizaci akcí Klubu dětských knihoven Zlínského kraje 
(KDK ZK): jednání pracovní skupiny KDK ZK a Malé literární kavárny o Františku Nepilovi 
s Mgr. Ivou Hutařovou a Zdenou Nepilovou (11. 3., KBBB), seminář Výměna zkušeností 
v práci s dětmi a mládeží v knihovnách Zlínského kraje (9. 9., KKFB) a seminář Knihovna 
a náctiletí (25. 11., MVK). Ve spolupráci s KDK ZK se podílel na přípravě společného 
projektu SKIP Velká Morava – Cesty ke knihám a čtenářství. 

Kontrola výkonu RF proběhla v knihovnách obcí: Ludslavice, Kyselovice, Prusinovice, Hostětín, 
Tupesy, Valašská Polanka, Dolní Lhota, Sazovice, dále v Městské knihovně v Koryčanech, 
v pověřených knihovnách ve Vsetíně, Uherském Hradišti a v Kroměříži. V rámci kontrol 
pracovnice útvaru navštívily i knihovny v Jablůnce, Malé Bystřici, Bystřičce, Ostrožské Nové Vsi, 
Ostrožské Lhotě, Morkovicích a Počenicích.  

Vedoucí útvaru byla členkou komise krajského kola soutěže Vesnice roku organizované 
Svazem měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova a SKIP ČR. Jedním z kritérií soutěže je 
hodnocení činnosti knihoven. Krajská komise navrhla na ocenění Obecní knihovnu 
v Kyselovicích v okresu Zlín.   

Vedoucí útvaru se zúčastnila vyhodnocení a ocenění nejlépe pracujících knihoven v okrese 
Kroměříž. Ve spolupráci s metodičkou pověřené Knihovny Kroměřížska navštívily Obecní 
knihovnu Žeranovice, Obecní knihovnu v Kyselovicích, Obecní knihovnu Roštění a Obecní 
knihovnu Pravčice. Knihovnicím bylo vysloveno uznání a poděkování za jejich dobrou práci 
a aktivní přístup k činnosti knihovny.  

Zajištění výkonu regionálních funkcí pro knihovny okresu Zlín 

Výkon RF krajská knihovna zajišťovala pro 118 knihoven okresu Zlín prostřednictvím oddělení 
metodiky útvaru regionálních služeb knihovnám ZK a ve spolupráci s provozovateli 
profesionálních knihoven. 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 RF podle standardů regionálních funkcí. 

Poradenská a konzultační činnost 
Na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb byly na přelomu let 
2008/2009 uzavřeny objednávky nákupu knihovnických služeb mezi provozovateli všech 
deseti profesionálních knihoven okresu Zlín a KKFB.  

Metodické oddělení uskutečnilo 84 metodických návštěv a 111 konzultací (z toho bylo 
22 jednání se zástupci obcí), které byly zaměřeny na organizační záležitosti týkající se 
retrokonverze knihovních fondů, evidenci a zpracování knihovních fondů zakoupených 
z finančních prostředků provozovatelů knihoven, aktualizaci knihovních fondů, práci 
s výměnným fondem, žádost starostů o pomoc při svozu/rozvozu výměnných souborů, 
vykazování výkonu regionálních funkcí, revize a aktualizace knihovních fondů, vytvoření webu 
pro malé knihovny, informací o dotačních programech MK ČR (VISK 3 a Knihovna 21. století).  

Ve 2. pololetí se uskutečnily kontroly výkonu regionálních knihovnických služeb 
u profesionálních knihoven okresu Zlín a 19 obecních knihoven.  

Statistika knihovnických činností 
V lednu a únoru 2009 byla provedena sumarizace statistických výkazů za rok 2008 pro NIPOS. 
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Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 
Uskutečnily se 3 porady pro profesionální knihovníky okresu Zlín (1. 4., 23. 9. a 9. 12.). Program 
se týkal plnění standardu VKIS, statistiky knihovnických činností za rok 2009 a změn ve 
statistice od roku 2009, pololetních kontrol výkonu regionálních knihovnických služeb, 
informací o novinkách v krajské knihovně, informací z celostátního semináře Regionální funkce 
knihoven 2009, cílů regionálních funkcí v roce 2010, plánu revizí na roky 2010–2014, zprávy 
vedoucích profesionálních knihoven k výkonu regionálních knihovnických služeb a spolupráce 
s knihovníky obecních knihoven.  

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce (akvizice, katalogizace 
a technická úprava výměnného fondu, tvorba souborů, jejich oběh do knihoven okresu Zlín) 
* únor, březen: rozvezeno 5 výměnných souborů pro knihovny Brumov, Slušovice, Štítná, 

Valašské Klobouky a Vizovice. Každý výměnný soubor obsahuje 140 knih a je zapůjčen na 
dobu jednoho roku. 

* duben, květen: příprava a tvorba 78 seznamů výměnných souborů pro obecní knihovny, 
následný svoz a kontrola. Každý výměnný soubor obsahuje 145 knih. Do jarní cirkulace se 
zapojilo 69 starostů nebo zástupců obcí, 7 obcím odvoz/svoz zajišťovalo metodické 
oddělení a 2 obce se podílely jen částečně. 

* červen: cirkulace 14 výměnných souborů v pobočkách profesionálních knihoven 
doplněných o 5 svazků na celkový počet 150 knih. Výměnný soubor je zapůjčen na dobu 
jednoho roku. 

* září, říjen: kontrola 78 výměnných souborů a jejich doplnění o 15 svazků na celkový počet 
85 svazků. Při cirkulaci spolupracovalo s metodickým oddělením 74 provozovatelů 
knihoven, 2 knihovnám svoz/odvoz zajišťovalo metodické oddělení, 2 obce se podílely jen 
částečně. Soubory byly předány knihovnám na dobu jednoho roku. 

Celková cena nákupu knih výměnného fondu byla 420 044 Kč (rabat činil 111 332 Kč). 

 

 

Výměnný fond pro knihovny okresu Zlín k 31. 12. 2009 22 406
Stav výměnného fondu k 31. 12. 2008 20 065

Přírůstek výměnného fondu   2 353

Úbytek výměnného fondu  12

Počet knihovních jednotek zařazených do výměnných souborů 20 740

Počet vytvořených výměnných souborů  175

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

145
85

150
140

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů  

Fyzická revize knihovního fondu, obsahová prověrka, dohledávka, opravy, aktualizace 
knihovního katalogu a dalších evidencí a zpracování protokolů: Revize probíhaly podle 
plánovaného rozpisu ve lhůtách podle knihovního zákona po dohodě a na vyžádání 
provozovatele knihovny ve spolupráci s dalšími profesionálními knihovnami na základě 
objednávky služeb. 

Ve spolupráci s profesionálními knihovnami se pracovnice oddělení metodiky zajímaly 
o umístění knihoven, o stavění knihovního fondu, o zavádění výpočetní techniky do knihoven, 
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o vytváření studijních míst v prostorách knihoven, podporovaly oblast vzdělávání, propagovaly 
kurzy počítačové gramotnosti a prováděly kontrolu výkonu regionálních služeb. 

Pobočky 

Oddělení metodiky věnovalo péči a odbornou pomoc 11 neprofesionálním a třem 
profesionálním pobočkám KKFB. Knihovníci poboček úzce spolupracovali s oddělením 
metodiky na řešení organizačních problémů poboček, při řešení knihovnických 
a organizačních záležitostí a na rozesílání upomínek čtenářům. 

Od 1. ledna 2009 vznikla nově obec Želechovice nad Dřevnicí. Krajská knihovna zde v rámci 
městské funkce provozovala pobočku. Obec rozhodla o zřízení základní knihovny a zažádala 
o převedení knihovního fondu a vybavení knihovny. Provedla registraci knihovny na MK ČR 
pod evidenčním číslem knihovny 6394/2009 s názvem Obecní knihovna v Želechovicích nad 
Dřevnicí. Během 1. pololetí roku 2009 byly vyřizovány požadavky k dočasnému zajištění 
provozu knihovny. Darovací smlouvou ze dne 15. 10. 2009 uzavřenou mezi Zlínským krajem 
a obcí Želechovice nad Dřevnicí byl předán oficiálně knihovní fond a movitý majetek obci. 
KKFB předávacím protokolem ze dne 20. 10. 2009 předala Obecní knihovně v Želechovicích 
nad Dřevnicí knihovní fond (5 628 knihovních jednotek) a movitý majetek obecní knihovny. Při 
této příležitosti byla současně mezi KKFB a obcí uzavřena Smlouva o poskytování regionálních 
knihovnických služeb. 

V květnu dvě pracovnice oddělení metodiky a obvodních knihoven připravily ke stěhování 
a malování Obvodní knihovnu v Malenovicích, knihovna byla po vymalování dovybavena 
regály a nově uspořádána.  

K 31. 12. 2009 byla ukončena činnost pobočky Letná, Kotěrova ulice, pro veřejnost, aby mohla 
být zahájena příprava knihovního fondu pro plánovanou pobočku knihovny Příluky. 



18 

 

4. ODBORNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

Vlastní odborné aktivity a specializace KKFB 

Tvorba databází, přispívání do celostátních databází a Souborného katalogu ČR, 
bibliografická činnost 
* Databáze knihovního fondu KKFB obsahuje 180 931 titulů (z toho 157 345 titulů knih).  

* KKFB spolupracuje na projektu Národní knihovnou ČR Kooperativní tvorba a využívání 
souborů národních autorit zasíláním záznamů do centrální báze v NK ČR. Bylo odesláno 
91 záznamů jmenných autorit (jména autorských autorit).  

* Do Souborného katalogu ČR bylo zasláno 7 160 záznamů monografií, hudebnin 
a kartografických dokumentů. 

* Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo zpracováno 2504 záznamů. V rámci 
Kooperačního systému článkové bibliografie bylo odesláno 874 záznamů do souborné 
databáze NK ČR (ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících).  

* Průběžně probíhají opravy a redakce v databázi:  

- redakce rejstříků věcných autorit a jejich harmonizace se systémem autorit NK ČR, 

- v souvislosti s budováním krajské databáze regionálních autorit byly sjednoceny 
a upraveny údaje o oborech činnosti osobností,  

- redakce starších záznamů (opravy MDT, slučovaní duplicitních záznamů, doplňování 
polí a podpolí na úroveň minimálního záznamu). 

* Byly vyčleněny tituly historického fondu, doplněny jejich katalogizační záznamy a svazky 
jsou připravovány pro uložení na speciálním místě.  

* Na základě zveřejnění elektronických verzí knih na webu Městské knihovny v Praze 
http://www.mlp.cz/digi/ byly některé naše záznamy s nimi propojeny (díla B. Němcové, 
K. Čapka a A. C. Doylea).  

Ochranné reformátování  
* Byla dokončena digitalizace nejstarších ročníků periodika ZVUK (roky 1991–1993). 

* Byla zahájena digitalizace starých přírůstkových seznamů knihovního fondu KKFB (svazek 
1–8100, 8101–16190, část svazku 24021–32000; celkem cca 1300 stran). 

* V digitální knihovně byly zpřístupněny další ročníky periodiky Naše pravda (1960–1977).  

Literární místopis 
Tříletý projekt předpokládá dva výstupy – elektronickou databázi a tištěnou publikaci, které 
budou zahrnovat osobnosti se vztahem ke Zlínskému kraji publikačně činné v oblasti literatury, 
žurnalistiky, historie, vlastivědy a etnografie. KKFB na projektu spolupracuje s Knihovnou 
Kroměřížska, Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana a Masarykovou veřejnou knihovnou 
Vsetín. V roce 2009 proběhla dvě pracovní setkání, analýza záznamů a byly zpracovány 
základní metodické materiály. 

Odborné konference, semináře  

Počet seminářů pořádaných KKFB 3

Počet účastníků celkem 162

Příspěvky na vlastních seminářích 9

Vystoupení na akcích jiných subjektů 7

 



19 

 

4. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (25. března, Zlín) 
Semináře se zúčastnilo 67 zástupců obcí, městských a obecních knihoven. V programu zazněly 
mj. příspěvky o novinkách regionální literatury, o webových stránkách obcí a knihoven, 
prezentace Kulturního a informačního centra a knihovny obce Tlumačova. 

Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (2. dubna, Zlín) 
Tématem semináře byla zejména ochrana knihovních dokumentů (fyzická ochrana tištěných 
médií i ochranné reformátování). V programu přednášeli Mgr. M. Korhoň (Vědecká knihovna 
Olomouc), Mgr. D. Valůšek (SOkA Zlín), Bc. C. Měsíc (knihovna Arcidiecézního muzea 
v Kroměříži), Mgr. A. Krčálová (Muzeum Kroměřížska), Z. Maňasová (knihovna Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti) a PhDr. Z. Friedlová, Ing. J. Kaňka a Mgr. P. Gajdošíková (KKFB). 

Elektronické služby knihoven (5.–6. května, Zlín) – ve spolupráci s NK ČR 
Celostátní seminář byl zaměřen na široké spektrum knihovníků poskytujících služby ve 
veřejných knihovnách. Jeho cílem bylo informovat o trendech a novinkách zejména v oblasti 
online služeb knihoven, knihovních systémů, službách Knihovny 2.0 apod. Na semináři zaznělo 
11 příspěvků, které přednesli odborníci z NK ČR, Vědecké knihovny v Olomouci, Městské 
knihovny v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Knihovny UTB ve Zlíně a dalších odborných 
pracovišť. Semináře se zúčastnilo celkem 63 knihovníků a pracovníků ze 44 knihoven 
(veřejných, vysokoškolských, muzejních, lékařské i jiných odborných knihoven) České 
i Slovenské republiky. Seminář byl dotován MK ČR v rámci programu VISK 2.  

Vystoupení pracovníků KKFB na seminářích je uvedeno v příloze 6. 

Spolupráce  

* KKFB spolupracuje s odbornými pracovníky NK ČR a krajských knihoven v rámci přípravy 
a řešení několika projektů (Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit, 
Benchmarking knihoven, Digitální knihovna Zlínského kraje, Zvýšení adaptability 
zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích aj.). 

* KKFB úzce spolupracuje s ostatními krajskými knihovnami v rámci Sdružení knihoven ČR 
(SDRUK). Pravidelně se konají porady ředitelů krajských knihoven, na kterých se řeší 
aktuální otázky řízení, organizace a činnosti krajských knihoven. Ve Zlíně se porada 
uskutečnila 24. a 25. 11. 2009. SDRUK má ustanoveny odborné sekce, které se specializují 
na jednotlivé okruhy činnosti krajských knihoven – regionální funkce, bibliografie, 
informační technologie atd. Pracovníci KKFB jsou členy těchto sekcí a aktivně se podílí na 
jejich práci, řešení společných projektů apod. Úzká je také spolupráce s Národní knihovnou 
ČR, mj. seminář Elektronické služby knihoven. 

* KKFB 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). 

* Na dlouhodobém projektu ochranného reformátování regionálních periodik ohrožených 
degradací kyselého papíru spolupracuje KKFB s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
a MZA Brno – Státním okresním archivem Zlín. 

* KKFB se podílela spolu s dalšími subjekty na tvorbě bibliografie baťovské literatury 
a webu Tomáše Bati http://tomasbata.com – projektu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

* Spolupráce na projektu Duhový svět v rámci programu strukturálních fondů Evropská 
územní spolupráce, OP Přeshraniční spolupráce ČR–SR (fond mikroprojektů) byla ze strany 
slovenského partnera Verejné knižnice Michala Rešetku v Trenčíně pozastavena.  
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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, 
Kulturní komise Rady Zlínského kraje 

* Ing. Jan Kaňka – Sekce pro informační technologie SDRUK ČR, pracovní skupina pro 
analytické zpracování při NK ČR 
* 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, Sekce pro regionální funkce SDRUK ČR, 
komise MK ČR pro dotační program VISK 2 

* Mgr. Lenka Linková – Sekce pro bibliografii SDRUK ČR, pracovní skupina pro zpracování 
speciálních dokumentů (elektronické zdroje), pracovní skupina pro analytické zpracování 
při NK ČR 

* Hana Vašková – pracovní skupina pro věcné zpracování monografií při NK ČR 

* Ing. Simona Vráblíková – Sekce vzdělávání SKIP 

* Jitka Zaorálková – pracovní skupina pro jmenné zpracování monografií při NK ČR 

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje 

Vzdělávání pro knihovníky Počet akcí Počet účastníků

Kurzy počítačové gramotnosti a ICT 14 121

Odborné vzdělávání (interní) 8 188

Interní kurzy (angličtina) 2 15

Odborné vzdělávání (externí) 34 40

Celkem 58 364

Kurzy počítačové gramotnosti a ICT  
Vzdělávací centrum zajišťovalo vzdělávání knihovníků ZK v dovednostech práce 
s informačními a komunikačními technologiemi. Knihovna získala na projekt Vzdělávání 
knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi finanční dotaci v rámci 
programu MK ČR – VISK2 v celkové hodnotě 44 000 Kč.  

V průběhu roku se uskutečnilo 14 kurzů počítačové gramotnosti, což představuje 165 hodin 
výuky. Těchto akcí se zúčastnilo 121 knihovníků Zlínského kraje (18 z okresu Kroměříž, 
12 z okresu Uherské Hradiště, 7 z okresu Vsetín a 84 z okresu Zlín) z 38 knihoven (1 krajská, 
12 městských, 20 obecních, 2 školní, 2 muzejní, 1 galerijní). Každý kurz byl ukončen 
závěrečným testem a hodnocením účastníků. Celkem 100 účastníků absolvovalo celý kurz se 
závěrečným testem. Základem obsahové náplně výuky byly kurzy připravené v rozsahu ECDL 
s přihlédnutím k potřebám knihovníků. KKFB organizovala také kurzy nadstavbové, v nichž byli 
knihovníci a informační specialisté seznámeni s novými trendy v oblasti využívání ICT. Typy 
kurzů: Textový editor MS WORD, Tabulkový kalkulátor MS EXCEL, Grafické možnosti PowerPoint, 
Databáze MS ACCESS prakticky, Internet a elektronická pošta, Powerpoint prakticky, Základy 
typografie, Grafika a digitální fotografie, Internet pro knihovníky, Komunikace přes internet, 



21 

 

Komunikace přes internet, Novinky v MS OFFICE 2007, Jednoduchá tvorba webu pomocí šablony, 
Tvorba webových stránek knihovny. 

Odborné vzdělávání a celostátní akce 
Kromě úspěšných školení Trénování paměti a Základy komunikace pro zaměstnance knihoven 
byl největší akcí celostátní seminář Elektronické služby knihoven. Vzdělávací akce 
pořádané ve druhém pololetí měly s výjimkou přednášky o současné francouzské literatuře 
formu praktických seminářů, kladoucích důraz na aktivní zapojení všech účastníků, čemuž 
odpovídá i nižší počet zúčastněných. 

Název / Lektor Počet hodin 
Počet 

účastníků

Trénování paměti (4. 2.)  
D. Vaďurová (KBBB Uherské Hradiště) 

4 23

Základy komunikace pro zaměstnance knihoven (15. 4.)  
MUDr. M. Orel 

5 31

Elektronické služby knihoven (5.–6. 5.) 
Mgr. L. Antošová (MěK Hradec Králové), PhDr. H. Gajdušková  
(MVK Vsetín), Mgr. Z. Houšková (NK ČR), Ing. J. Kaňka (KKFB),  
Mgr. H. Karpíšek (MěK A. Marka), PhDr. P. Škyřík, Bc. T. Bouda 
(MU Brno), Mgr. J. Štěrbová (MěK v Praze), Bc. J. Trnčáková, 
PhDr. O. Fabián (ÚK UTB Zlín), Ing. M. Vojnar (VKOL Olomouc) 

12  63

Automatizovaný systém právních informací (17. 6.)  
Mgr. M. Bumbalík (Wolters Kluwer ČR, a. s.) 

5 16

Současná francouzská literatura (30. 9.) 
Mgr. V. Holíková  
(Gymnázium a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Zlín) 

4  21

Rozhovor s konfliktním čtenářem (11. 11.) 
MgA. A. Špačková  

8 12

Time-management (2. 12.) 
Mgr. Z. Pacáková  

8 15

Minimální záznam v Marc 21 (9. 12.) 
H. Vašková (KKFB) 

3 13

 49 188
 

Interní kurzy pro pracovníky KKFB   

Název / Lektor Počet lekcí Počet hodin Počet 
účastníků

Angličtina – pokročilí začátečníci  
Mgr. O. Silantyeva (SEEYOU! English) 

38 76 10

Angličtina –pokročilí 
D. Wall (SEEYOU! English) 

30 60 5

Celkem 136 15

Další školení a vzdělávání pracovníků KKFB 
V rámci odborného vzdělávání knihovníků se 40 pracovníků KKFB zúčastnilo 34 odborných 
seminářů a školení, pořádaných SKIP, NK ČR, MZK v Brně, krajskými a městskými knihovnami 
a dalšími institucemi.  
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5. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH, PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTACE A DARY 

Dotace jiných subjektů 

Donátor / Program Název projektu Odpovědný řešitel Dotace

MK ČR / VISK 2 
Mimoškolní vzdělávání 
knihovníků 

Vzdělávání knihovníků 
Zlínského kraje pro práci 
s informačními 
technologiemi 

Ing. J. Tomancová, 
RNDr. H. Šimová 

44 000 Kč

MK ČR / VISK 2  
Mimoškolní vzdělávání 
knihovníků 

Elektronické služby 
a informační zdroje 
knihoven – seminář 
a školení 

Ing. J. Tomancová, 
Ing. J. Kaňka, 
E. Peprníčková 

7 000 Kč

MK ČR / VISK 7 
Národní program 
mikrofilmování 
a digitálního zpřístupnění 
dokumentů ohrožených 
degradací kyselého papíru 
KRAMERIUS 

Ochranné reformátování 
periodika Naše pravda 
(1960–1977) 

Ing. J. Kaňka 61 000 Kč

Nadace Děti-kultura-sport Čtení je dobrodružství RNDr. H. Šimová 17 500 Kč

Kulturní fond SMZ 
Týden knihoven – cyklus 
akcí 

Mgr. P. Gajdošíková 10 000 Kč

 

Přístup do databází Infobanka ČTK (databáze Biografie, Země světa, Česká republika, EU) 
a Tam-Tam Anopress (mediální a vědomostní databáze) byl v rámci konsorcia knihoven 
dotován osm měsíců z programu MK ČR VISK 8/A – Informační zdroje.  

Celoroční přístup do databází EBSCOhost byl dotován v rámci národního konsorcia 
z programu MŠ ČR 1N – Informační zdroje pro výzkum.  

KKFB jako kolektivní člen SKIP se přihlásila k účasti na projektu Unie zaměstnavatelských svazů 
Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích, 
který umožní čerpat dotace z Evropských strukturálních fondů (OP Lidské zdroje 
a zaměstnanost) na další vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím inovativních kurzů 
a školení. Účast na projektu nevyžaduje od KKFB finanční spoluúčast. 

Přijaté dary  

KKFB obdržela dary – dokumenty (od různých dárců – ministerstva, úřady, knihovny, 
vydavatelé, neziskové organizace, soukromé osoby (uživatelé KKFB) v celkové hodnotě 
183 036 Kč. 

Příprava projektů a koncepcí 

Byly zpracovány podklady pro architektonickou soutěž o návrh na Krajské kulturní 
a vzdělávací centrum ve 14. a 15. budově v areálu bývalé firmy Baťa (část týkající se 
knihovny).  

KKFB spolupracovala s Odborem kultury a památkové péče KÚ ZK na aktualizaci Koncepce 
rozvoje kulturních zařízení Zlínského kraje na léta 2009–2013 a na prováděcím plánu. 
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6. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 

Přednášky, besedy, informatické lekce pro školy 

Vzdělávací pořady pro žáky a studenty, zaměřené na seznámení s prostředím 
a službami knihovny a na rozvoj čtenářství, zahrnují exkurze knihovny, tematické besedy 
a lekce práce s informacemi. Pořadů se zúčastnilo 11 699 návštěvníků.  

Oddělení pro děti  
* Pro mateřské školy se uskutečnilo 14 besed seznamujících děti se službami knihovny. 

* Ve spolupráci s mateřskou školou Zlín U šnečka byl připraven celoroční cyklus Barevný 
rok. Program byl inspirován barvami čtyř ročních období. Kladl důraz na rozvoj dětské 
fantazie, řeči, přípravu na školu a čtenářství. Na závěr cyklu byla instalována výstavka prací 
dětí Tak nás baví malování v prostorách knihovny.  

* Pro žáky ZŠ proběhlo 215 besed a 19 lekcí práce s informacemi. 

Mistr tajemství, otec hororu A. E. Poe (200. výročí narození) 
Už se nebojím tmy (rozvoj řeči, představivosti a fantazie dětí) 
Velikonoce – svátky jara 
Holocaust očima dětí 
Ondřej Sekora a jeho dílo pro děti (110. výročí narození) 
Historie města Zlína 
Pojďme se seznámit knižní novinky – čtení, soutěže a kvízy 
Výchova k práci s informacemi  
Karel – aneb pohádka o našem deštníku (rozvoj řeči a fantazie)  
Po stopách Sherlocka Holmese 
Sv. Martin aneb koho můžeme potkat v předvánočním a vánočním čase 

 

* Jak se rodí Večerníčky – doprovodný program stejnojmenné výstavy v Muzeu 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně (12. 2. až 30. 4.), byl určen pro děti 1. stupně ZŠ. První část 
programu s názvem Čtěte s námi Večerníčky proběhla v KKFB v oddělení pro děti. Navazující 
část Jak vykouzlit animovaný film pro děti se uskutečnila v MJVM přímo v expozici, přičemž 
jedním z úkolů bylo namalovat jednoduchý scénář k animovanému filmu. Tyto práce dětí 
byly v červnu vystaveny v KKFB v oddělení pro děti. 

* V průběhu roku se uskutečnily tři výtvarné dílny: 

- Prázdninové malování v knihovně aneb Malujeme příběhy a postavy z Večerníčků (9.–3. 3.) 

- Vyrábíme velikonoční dekorace (7. 4.) – připravila externí spolupracovnice H. Galatíková 

- Ozdobme si stromeček (17. 12.) – připravila H. Galatíková 

* V průběhu roku se uskutečnilo 26 besed pro žáky škol se speciálním zaměřením a čtyři 
besedy pro žáky školních družin. 

Typ školy Počet pořadů

Mateřská škola 39

Základní škola 382

Speciální škola 26

Střední škola 9

Ostatní 15

Celkem 471
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Oddělení pro mládež 
* Pro žáky 9. tříd a pro studenty středních škol se uskutečnilo 9 lekcí systematické práce 

s informacemi (seznámení s organizační strukturou KKFB, jejími službami a webovými 
stránkami, vyhledávání v elektronickém katalogu, v databázích, praktické úkoly). Výuka 
probíhá v počítačové učebně s možností následné exkurze v jednotlivých odděleních 
knihovny.  

* Pro IZAP (Sdružení pro integraci postižených dětí a mládeže, netradiční centrum 
Slunečnice) bylo realizováno 12 besed. 

* Pro klienty Ergo (chráněné dílny pro mentálně postižené) byla realizována beseda a dvě 
lekce informační výchovy spojené s exkurzí.  

Hudební oddělení  
* Uskutečnilo se 35 besed pro ZŠ a školy se speciálním zaměřením: 

Hudba pěti světadílů 
Setkání s hudbou 
Leoš Janáček 
Světem hudebních nástrojů 
Bohuslav Martinů 
Klasikové české hudby  
Vývoj české populární hudby 
Bedřich Smetana 
Hudba pěti světadílů 
Vánoce v historii 

Obvodní knihovna Jižní Svahy  
* Pro děti MŠ a žáky ZŠ se uskutečnilo 101 besed a lekcí práce s informacemi: 

Pohádky z naší knihovny 
Báječné pověsti a pověstné báje našeho regionu 
Do knihovny za písmenky 
Tajemno Arbesových romanet 
Pohádkový dědeček Eduard Petiška 
Poprvé do knihovny 
Za pohádkou do knihovny 
Knihovna mého srdce 
Fimfárum Jana Wericha 
Pohodový a pohotový humorista Miroslav Horníček 
Pohádky z naší knihovny 
Vánoce s tajemstvím 

Obvodní knihovna Malenovice  
* Pro děti MŠ a žáky ZŠ se uskutečnilo 18 besed a exkurzí: 

Opravdový život v díle Oty Pavla 
Jaro, přijď 
Seznámení s knihovnou 
Fimfárum 
Pohodový a pohotový humorista Miroslav Horníček 
Vánoce s tajemstvím 
Seznámení s knihovnou, informatika 
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Obvodní knihovna Díly  
* Uskutečnilo se 20 besed pro děti MŠ a žáky ZŠ: 

Mezi námi písmeny 
Popletené pohádky 
Co se skrývá v knihách 
Dobrý večer, dobrou noc 
Kniha mého srdce 

Programy pro děti (programy jsou nabídnuty školám s volným přístupem pro veřejnost) 

Čtení je dobrodružství 
20. května byl realizován program na podporu dětského čtenářství, který finančně podpořila 
Nadace Děti-kultura-sport. Divadlo Bořivoj Praha vystoupilo s představením Jak se hledají 
princezny v Ústřední knihovně a v Obvodní knihovně Jižní Svahy. Divadlo Povidlo vystoupilo 
v Ústřední knihovně s loutkovou pohádkou Kašpárek v pekle.  

Čítárna u Čerta s knihou 
V týdnu od 1. do 6. června se v oddělení pro děti v Ústřední knihovně uskutečnil cyklus 
10 besed na téma Čtení bez hranic – zahraniční autoři dětem, který byl součástí doprovodného 
programu 49. mezinárodního festivalu pro děti a mládež. Dětem četli hosté festivalu: Arnošt 
Goldflam, Eva Hrušková, Pavel Jančařík, Josef Kejchal, Milada Kratochvílová, Václav Upír Krejčí, 
Pavel Kříž, Pavel Nový, Jan Přeučil a knihovnice oddělení pro děti. 

Celé Česko čte dětem 
V rámci projektu Celé Česko čte dětem proběhla 3. června v Obvodní knihovně Jižní Svahy dvě 
autorská čtení Arnošta Goldflama, která byla doplněna literární soutěží pro děti. Ceny pro 
vítěze poskytla společnost Celé Česko čte dětem.  

Listování 
Společnou akcí Klubu dětských knihoven Zlínského kraje na podporu dětského čtenářství bylo 
scénické čtení v rámci projektu Listování. Profesionální herci Lenka Janíková a Lukáš Hejlík 
ztvárnili knihu Annity Herzog Lililinda superhvězda (11. června). 

Literární soutěž pro děti Hledání 
15. dubna proběhlo v KKFB vyhodnocení okresního kola literární soutěže Hledání, která byla 
vyhlášena v září 2008. Bylo oceněno 19 nejlepších autorů. Knižní ceny věnovala společnost 
Euromedia Group, k. s., diplomy, další knihy a drobné dárky KKFB a společnost FILMFEST, 
pořadatel 49. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Hudební doprovod 
slavnostního vyhlášení vítězů zajistili žáci hudebních oborů ZUŠ Harmonie Zlín, s. r. o.  

Vítězové v jednotlivých kategoriích postoupili do krajského kola, které bylo organizováno ve 
spolupráci s Knihovnou Kroměřížska, Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana a Masarykovou 
veřejnou knihovnou Vsetín. Vyhodnocení a odměnění vítězů se uskutečnilo 11. června 
v Kroměříží. Byl vydán sborník vítězných prací Můj malý velký svět. 

V září byla vyhlášena témata okresního kola 10. ročníku soutěže: Barvo, barvičko, pojď si hrát 
maličko; Tam a zase zpátky, světem barev do pohádky; Barevnými kontinenty; Podivuhodný svět 
barev. Do uzávěrky soutěže přihlásilo své literární práce 178 dětí ze základních a speciálních 
škol a gymnázií zlínského okresu. Slavnostní vyhlášení vítězů okresního kola proběhne 
v dubnu 2010. Krajské kolo a tisk sborníku nejlepších prací zajistí KKFB, vyhlášení vítězů 
proběhne v květnu ve Zlíně. 

Soutěž je součástí dlouhodobého projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět. 
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Kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost 

 počet účastníci

Výstavky 35 10 319

Přednášky, besedy pro veřejnost 27 885

Počítačové kurzy 25 229

Celkem 87 11 433

Přehled všech kulturních pořadů pro veřejnost je uveden v příloze 5. 

Výstavy 

Výstavky v prostorách Ústřední knihovny a v obvodních knihovnách jsou zajišťovány ve 
spolupráci s mateřskými, základními a základními uměleckými školami, DDM ASTRA Zlín 
a dalšími subjekty (příloha 5).  

Kulturní pořady (besedy, přednášky, autorská čtení pro veřejnost) 

* Pokračoval cyklus Architektura – věc veřejná (byl zahájen v roce 2004). 

* Byly zahájeny nové cykly přednášek: o filmové tvorbě ve Zlíně a cyklus historických 
přednášek Rozumíme historii?! – ve spolupráci se SOkA Zlín. 

* Veřejnosti byly představeny nové knihy regionálních autorů, uskutečnila se autorská čtení 
a autogramiády.  

* Ve spolupráci s Domem seniorů Zlín byly připraveny pravidelné hudebně literární pořady, 
besedy se konají každou druhou středu v měsíci (kromě prázdnin). 

* Spolupráce KKFB s Francouzsko-českým klubem Zlín pokračovala přednáškou francouzské 
lektorky Aurélie Stettler o současné francouzské kinematografii Le paysage 
cinématographique actuel de la France. 

* Ve spolupráci se SONS a TyfloCentrem Zlín se uskutečnil každoroční koncert v rámci 
festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. 11. června vystoupil v KKFB kytarista Filip 
Moravec. 

* KKFB se připojila k celorepublikovému projektu Kniha mého srdce jeho propagací na akcích 
knihovny a umožněním hlasování návštěvníků elektronicky i prostřednictvím tištěných 
hlasovacích lístků v době od 4. dubna do 30. září.  

Doplňkové kulturní a jiné akce a programy 

KKFB se zúčastnila jako každoročně již 13. ročníku Týdne knihoven (5.–11. října), který 
vyhlásila Sekce veřejných knihoven SKIP s mottem Knihovna mého srdce.  

* Po setmění v knihovně IV., tentokrát mezi hvězdami, program inspirovaný Mezinárodním 
rokem astronomie 2009. Během večerní prohlídky budovy Ústřední knihovny vyslechli 
návštěvníci výklad ing. arch. Ivana Havlíčka (Zlínská astronomická společnost) o sledování 
Slunce i noční oblohy, shlédli malé divadelní představení Jak to chodí na nebi v podání 
Amatérského divadelního souboru profesionálních knihovníků. V prostorách knihovny byly 
instalovány výstavky knih Vesmír známý i neznámý a Jsou i jiné světy a byly připraveny také 
kvízy, hádanky Je to ve hvězdách a Hvězdné nebe. 

* O hudební doprovod v sálku se postaral Black Melody Jazzband, v oddělení pro dospělé 
čtenáře zahráli Lucie a Lukáš Vaculíkovi na klávesy, flétnu a kytaru. 
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* V oddělení pro děti proběhly besedy I já mám knihu svého srdce, v nichž děti mohly 
představit knihu, kterou mají nejraději. Součástí programu Týdne knihoven byla beseda 
s ilustrátorkou Renátou Fučíkovou Jan Ámos Komenský.  

* V Obvodní knihovně Jižní Svahy se uskutečnily besedy Knihovna mého srdce, výstavka 
keramiky Knihovní strašidlo očima dětí (ZUŠ Zlín-Jižní Svahy) a výstavka fotografií 
z úspěšných programů pro děti Zajímavé akce naší knihovny 2009. 

* Knihovnice obvodních knihoven v Malenovicích a Dílech připravily pro děti besedy 
o oblíbených knížkách Kniha mého srdce. 

* Program Týdne knihoven finančně podpořil Kulturní fond města Zlína. 

Školení, kurzy pro veřejnost 

Pro zájemce o práci na internetu bylo realizováno pět typů kurzů: Začínáme pracovat s PC, 
Jednoduchá práce s texty, Internet pro začátečníky, Elektronická pošta a komunikace přes internet 
a Jednoduchá práce s tabulkami. 

 Ve spolupráci s Centrem 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.  

 

Školení, kurzy pro veřejnost Počet kurzů
Celkem 

hodin 
Počet 

účastníků

Začínáme pracovat s počítačem 5 30 51

Internet pro začátečníky 6 36 58

Elektronická pošta a komunikace přes internet 6 36 45

Jednoduchá práce s texty 6 36 51

Jednoduchá práce s tabulkami 1 6 12

Práce s PC pro rodiče pečující o děti 1 20 12

Celkem 25 164 229
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7. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

Vydané publikace 2

Vydaná periodika (tituly) 1

Odborné texty v publikacích a periodikách vydaných jinými subjekty  5

Články v denním a odborném tisku 92

Tiskové zprávy na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz 23

Ohlasy na webových stránkách 33

Vystoupení v rozhlasovém vysílání 8

KKFB vydala a podílela se na vydání a distribuci: 

* Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín : KKFB, 2009. Neprodejné. Informační brožura 
o službách KKFB ve dvou jazykových mutacích (ČJ, AJ). Náklad 1200 výtisků česká verze, 
300 výtisků anglická verze. 

* Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2008. Zpracovala Eva 
Peprníčková, odpovědná redaktorka PhDr. Zdeňka Friedlová. Zlín : KKFB, 2009. ISBN 978-
86886-31-2. Neprodejné. Náklad 470 výt. 

* 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 a podzim/zima 2009. Náklad čísla 500 výtisků. 

* Na základě projednaných a schválených titulů na jednání redakční rady Edice Zlínský kraj, 
probíhaly práce na přípravě k vydání publikací: 

- Židovské památky ve Zlínském kraji – zpracování rukopisu a obrazových dokumentů, 
zhotovení fotografií, jazykové korektury, překlad resumé. 

- Kronika Václava Hořáka (pracovní název) – zajištění autorských práv, práce na rukopise, 
skenování obrazových dokumentů, převod a vyčištění zvukových nahrávek.  

* Bylo zpracováno Kalendárium osobností Zlína 2010 a publikováno na webu KKFB 
http://www.kfbz.cz/kalendarium_2010.htm.    

Medializace instituce 

* V médiích (tisk, webové stránky, rozhlasové a TV vysílání) bylo publikováno 134 zpráv 
o knihovně (pozvánky a informace o kulturních a vzdělávacích pořadech pro veřejnost 
a děti, o vydaných publikacích, o nových službách atd.). Přehled je publikován na 
webových stránkách www.kfbz.cz/press.htm. 

* 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.  

* Přehled připravovaných akcí KKFB je každý měsíc zveřejňován na programových letáčcích, 
v Magazínu Zlín, programovém měsíčníku InZlin, na webech www.zlinsko.zije.info, 
www.zlin.cz a průběžně na webových stránkách krajské knihovny www.kfbz.cz. Pozvánky 
na akce jsou průběžně publikovány ve Zlínském deníku v rubrice Kulturní servis. 

* Bylo odesláno 28 čísel e-bulletinu (informační služba o aktualitách v knihovně rozesílaná 
 e-mailem). 



29 

 

PROVOZNÍ ČÁST 

8. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 

Řídící činnost 

* Porada vedení krajské knihovny se schází minimálně jednou za dva měsíce za účasti 
předsedkyně odborové organizace, v návaznosti na ni se konají porady oddělení.  

* Pracovníci knihovny se intenzivně podíleli na zpracování stavebního programu a dalších 
podkladů pro zadání architektonické soutěže pro výstavbu Krajského studijního, 
informačního a kulturního centra. 

* Plán činnosti organizace je vyhodnocován průběžně, zpráva o plnění je zpracována 
pololetně.  

* V KKFB působí vyřazovací, škodní a likvidační, inventarizační, skartační a nákupní komise.  

* Čerpání rozpočtu je sledováno měsíčně, ekonomická uzávěrka je zpracována čtvrtletně.  

* Součástí systému řízení jsou interní předpisy (příkazy, rozhodnutí, směrnice, metodické 
pokyny).  

* Poradními orgány ředitele jsou: redakční rada časopisu ZVUK Zlínského kraje a redakční 
rada Edice Zlínský kraj. 

Externí kontroly 

V roce 2009 působily v organizaci i další kontrolní mechanismy, realizované vlastními 
zaměstnanci, smluvními odbornými firmami i nadřízenými orgány: 

* Kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně u dotací poskytnutých MK ČR za období 2007 a za období 2008 
pracovníky Finančního úřadu ve Zlíně v lednu 2009. 

* Kontrola věcného plnění projektu programu MK ČR VISK 2 „Mimoškolní vzdělávání 
knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi“ pracovnicí pověřenou 
MK ČR za rok 2008 v květnu 2009. 

Interní kontroly 

Proběhly kontroly: BOZP a PO; revize elektrických zařízení, zabezpečovacího systému, výtahů, 
schodišťové plošiny, kotelny, výměníkové stanice, hasicích přístrojů a hydrantů, frankovacího 
stroje; návaznosti vybíraných poplatků a jejich odvodů s výstupy z PC; pokladní hotovosti; 
docházky podle elektronické evidence docházky a podle deníku docházky na detašovaných 
pracovištích; plnění plánu činnosti; čerpání rozpočtu; výkonu a příjmu regionálních funkcí 
v knihovnách Zlínského kraje; inventarizace . 

Pokud byly při vnitřních kontrolách nalezeny drobné nedostatky, byla operativně sjednána 
jejich náprava s příslušnými odpovědnými pracovníky. 
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9. VYBAVENÍ, ÚDRŽBA 

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

* Ve spolupráci s Magistrátem města Zlína bylo provedeno zpevnění podlah v Ústřední 
knihovně v 1. poschodí, byly provedeny drobné úpravy a nátěry dveří do půjčoven 
v Ústřední knihovně, byl zpracován projekt na opravu letní čítárny.  

* Sklad v Malenovicích byl rozšířen o 100 m2. Tento prostor byl vymalován, vybaven novými 
zářivkami, zátěžovým kobercem, nová část skladu byla vybavena novými regály, do části 
skladu byly instalovány žaluzie. 

* V Obvodní knihovně Malenovice proběhlo v květnu vymalování a výměna 46 regálů 
zakoupených z knihovny UTB. 

* V červnu byl z nevyhovujících prostor ve skladu Kamenná vystěhován knižní fond. 

* V Obvodní knihovně Jižní Svahy byla provedena oprava osvětlení na schodišti a v suterénu, 
do obvodních knihoven Malenovice a Díly byly zakoupeny stohovatelné židle pro konání 
besed. 

* Byl zakoupen nábytek náhradou za starý a poškozený (4 stolky do půjčoven, skříň na 
historický fond do skladu periodik IRC, 2 regály do IRC, 2 regály do oddělení pro dospělé 
čtenáře), nová skříň na CD do hudebního oddělení. 

 

 

10. VÝPOČETNÍ TECHNIKA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Hardware  

* S ohledem na zvyšování nároků na kvalitu počítačové sítě pro zajištění knihovnických 
a informační služeb uživatelům a pro služební účely je stávající technika průběžně 
modernizována. 

* Byl zakoupen router Cisco 2801 a klimatizační jednotky pro serverovnu v Ústřední 
knihovně. Vzhledem k havarijnímu stavu UPS v serverovně byla realizována investice nové 
towerové ups APC 8000XLI. Do serverovny byl pořízen nový webový a multimediální 
server.  

* Byly dokoupeny 2 externí HDD 160GB 2,5“ pro denní zálohy a disk o kapacitě 320 GB pro 
uložení zálohy v bankovní schránce. Byl zakoupen externí HDD 320GB 2,5“ pro účel 
migrace dat z Malenovic do Ústřední knihovny (digitalizace). 

* Bylo zakoupeno interní čidlo ethernet pro sledování teploty a vlhkosti ve skladu 
v Malenovicích. 

* Byla nasazena terminálová technologie X550 od firmy nComputing, byly pořízeny TP 
terminály nComputing L230 a zakoupeny 2 ruční scannery čárových kódů 3800G USB.  

* Byl zakoupen laminátor A4 Fellowes Saturn (oddělení pro mládež). 

* Byly zakoupeny síťové tiskárny (ekonomické oddělení, oddělení pro dospělé čtenáře) 
a multifunkční barevná tiskárna (sekretariát). 

* Výpočetní technika byla doplněna o 8 PC (čítárna, oddělení pro děti, IRC, oddělení 
informačních technologií, ředitelna, sekretariát, ekonomické oddělení a oddělení pro 
mládež), 2 LCD Acer (studovna a čítárna) a netbook MSI U100. Bylo pořízeno přenosné 
plátno a dataprojektor (oddělení pro děti). 

* Byl zakoupen digitální fotoaparát, zrcadlovka Canon EOS 450D. 
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Software  

* Informační zdroje knihovny jsou monitorovány a průběžně updatovány nebo nově 
nakupovány dle vznikajících potřeb. 

* Pravidelně je aktualizován zdroj ASPI, byla zakoupena podpora antivirového systému 
Symantec pro další rok a podpora evidenčního systému Alvao (Evidence počítačů) pro 
další rok a licence byla navýšena na 140 ks. 

* Byl zakoupen OS Windows 2008 Ent. Ed. server pro nový webový server. Zároveň bylo 
pořízeno i 80 ks CAL licencí typu per device ve verzi 2008. Koupeno bylo 9 ks Windows XP 
Home pro terminálové klienty X550 a L230 a licence Microsoft Office 2007 v počtu 10 ks. 

* Byl pořízen mobilní internet od T-Mobile. Rychlost 2 Mbit s omezení 5 GB stažených dat. 

* Je sledován stav SW v knihovně jak na pracovních, tak čtenářských počítačích a je 
snižována možnost neoprávněných instalací. Knihovna tak udržuje legálnost zakoupeného 
a používaného softwaru. 

KP-win SQL 
Ve spolupráci s dodavateli knihovnického systému byly upravovány stávající a doplňovány 
nové funkce programu podle požadavků knihovny: 

* na SQL serveru vytvořeny nové a upraveny stávající procedury umožňující provádění 
speciálních vyhledávání a speciálních oprav dat, 

* spuštěn modul MVS – část aktivní žádanky, 

* zakoupen upgrade modulu WWW opac na verzi 2.0, 

* prováděny úpravy pracovních listů a tiskových sestav programu podle potřeb knihovny, 

* upravovány a optimalizovány WWW stránky katalogu knihovny, výměnného fondu 
a středisek, 

* prováděny exporty dat pro offline půjčování, 

* prováděny úpravy a opravy dat podle standardu Marc 21, 

* prováděny převody, úpravy a opravy dat středisek a zpracována nasnímaná data revize, 

* zakoupen modul OAI provider (v budoucnu zjednoduší přispívání do Souborného 
katalogu ČR), 

* pravidelné přispívání do CASLIN, 

* prováděny exporty dat ve formátu UNIMARC pro zápis středisek v programech KP-Sys 
a Kp-Win, 

* vyřazení a zrušení dat bývalé pobočky Želechovice a založení oddělené databáze této nyní 
už samostatné knihovny, 

* aktualizován online katalog výměnných fondů a střediska Zlín. 
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EKONOMICKÁ ČÁST 

Hospodaření KKFB v roce 2009 

Rekapitulace (v Kč) Neinvestiční prostředky Investiční prostředky

Krajský úřad – příspěvek na činnost  24 850 000 - 

z toho regionální služby   2 798 000  

Účelová dotace ze SR  112 000 - 

Ostatní dotace (statutární město Zlín,  
obec Želechovice nad Dřevnicí)  3 030 300 - 

Celkem  27 992 300 - 
 

Hospodářský výsledek (v Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost

náklady 30 182 800,05 98 697,81

výnosy 30 183 562,00 151 192,00

Hospodářský výsledek 761,95 52 494,19

Celkem hospodářský výsledek 53.256,14 

Na rok 2009 byl Krajské knihovně Františka Bartoše, příspěvkové organizaci, stanoven (po změ-
nách) příspěvek na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 24 850 000 Kč, z toho na 
zajištění výkonu regionálních funkcí 2 798 000 Kč. 

1. Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK) ze dne 17. 12. 2008  
byl schválen příspěvek na provoz ve výši 24 230 000 Kč 
z toho: závazný objem prostředků na platy  12 930 000 Kč 
závazný objem OON 345 000 Kč 

2. Rozhodnutím Rady Zlínského kraje (RZK) ze dne 15. 6. 2009, usnesení  
čj. 0528/R14/09 byl schválen příspěvek na provoz ve výši 24 850 000 Kč 
z toho: závazný objem prostředků na platy  13 300 000 Kč 
závazný objem OON  360 000 Kč 
Tímto usnesením RZK také schválila změnu závazného objemu prostředků na platy 
a závazného objemu OON. 

3. Změna objemu prostředků na platy byla provedena podruhé na základě rozhodnutí Rady 
Zlínského kraje (RZK) ze dne 21. 12. 2009, usnesení čj. 1257/R26/09.  
Příspěvek na provoz zůstal beze změny: 24 850 000 Kč 
z toho: závazný objem prostředků na platy  13 400 000 Kč 
závazný objem OON 360 000 Kč 

Na základě usnesení RZK čj. 0349/R11/09 ze dne 4. 5. 2009 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 44 000 Kč, Elektronické 
služby a informační zdroje knihoven (seminář a školení) ve výši 7 000 Kč a z programu VISK 7 
Ochranné reformátování periodika Naše pravda (1960–1977) ve výši 61 000 Kč.  

Dne 10. 8. 2009 byla rozhodnutím RZK usnesením čj. 0658/R17/09 schválena změna závazného 
objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady, kterou byla vyčleněna účelová dotace 
MK ČR ve výši 20 800 Kč na OON. 
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KKFB získala v roce 2009 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. 

Smlouvou o zajištění činnosti základní knihovny pro obec Želechovice nad Dřevnicí získala 
KKFB na období únor–březen 2009 dotaci ve výši 3 300 Kč od obce Želechovice nad Dřevnicí. 
Dotace byla použita a vyčerpána v plné výši. 

Z Kulturního fondu města Zlína získala KKFB neinvestiční dotaci ve výši 10 000 Kč na projekt 
Týden knihoven – cyklus akcí. Tuto dotaci jsme po vyúčtování nákladů na výše uvedený projekt 
obdrželi na účet dne 26. 11. 2009. 

Od Nadace Děti-kultura-sport se sídlem v Uherském Hradišti získala KKFB nadační příspěvek ve 
výši17 500 Kč pro projekt Čtení je dobrodružství. Prostředky byly použity a vyčerpány v plné 
výši v měsíci květnu 2009. 

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 2009 zajistil zřizovatel, Zlínský kraj, financování KKFB ve výši 82,3 %, dotace ze SR činila 
0,4 %, Statutární město Zlín s dotací od obce Želechovice nad Dřevnicí přispělo částkou ve výši 
10 % a z vlastních příjmů a zapojením fondů bylo pokryto 7,3 % nákladů v hlavní činnosti. 

Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 
761,95 Kč. KKFB použila téměř všechny rozpočtované náklady. 

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 2009 hospodařeno se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 
52 494,19 Kč. 

Investice 
Zdroje: Zůstatek investičního fondu 601 752,30 Kč 
 odpisy hlavní činnost 719 777,80 Kč 
 Celkem zdroje 1 321 530,10 Kč 
Použití: klimatizace pro chlazení serverovny 70 983,50 Kč 
 router CISCO 49 980,00 Kč 
 server WINDOWS 2009 Profesional 191 448,39 Kč 
 UPS záložní zdroj 88 280,00 Kč  
 Celkem použití 400 691,89 Kč 
Zůstatek investičního fondu 920 838,21 Kč 

Přehled počtu zaměstnanců 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců:  
* fyzické osoby 62 
* přepočtený stav 58,82 

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2009 61 
* z toho: odborní pracovníci 47 
* THP 6 
* dělníci 8 

Pracovníci se ZPS 0 



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

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2009

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

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

Číslo 2006 2009 k 31.12. k 31.12.09 plnění 2009 k 31.12. k 31.12.09 plnění 2009 k 31.12. k 31.12.09 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 4 587 4 634 4 881 294,60 105 15 15 10 426,61 70 4 602 4 649 4 891 721,21 105

502 Spotřeba energie 1 340 1 340 1 334 659,70 100 8 8 4 252,00 53 1 348 1 348 1 338 911,70 99

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 0 0 0,00

504 Prodané zboží 100 100 100 694,72 101 100 100 100 694,72 101504 Prodané zboží 100 100 100 694,72 101 100 100 100 694,72 101

511 Opravy a udržování 210 210 215 172,44 102 2 2 533,20 27 212 212 215 705,64 102

512 Cestovné 90 90 80 335,00 89 90 90 80 335,00 89

513 Náklady na reprezentaci 20 20 23 803,84 119 20 20 23 803,84 119

518 Ostatní služby 4 027 4 140 4 014 288,66 97 2 2 60,00 4 029 4 142 4 014 348,66 97

521 Mzdové náklady 13 275 13 760 13 759 961,00 100 50 53 65 689,00 124 13 325 13 813 13 825 650,00 100

524 Zákonné sociální pojištění 4 430 4 557 4 374 049 00 96 14 15 17 110 00 114 4 444 4 572 4 391 159 00 96524 Zákonné sociální pojištění 4 430 4 557 4 374 049,00 96 14 15 17 110,00 114 4 444 4 572 4 391 159,00 96

525 Ostatní sociální pojištění 37 37 37 983,00 103 37 37 37 983,00

527 Zákonné sociální náklady 259 266 268 000,00 101 1 1 627,00 63 260 267 268 627,00 101

528 Ostatní sociální náklady 150 150 29 207,00 19 150 150 29 207,00

531 Daň silniční 0 0 0,00

532 Daň z nemovitostí 0 0 0,00

538 Ostatní daně a poplatk 2 2 1 330 00 67 2 2 1 330 00 67538 Ostatní daně a poplatky 2 2 1 330,00 67 2 2 1 330,00 67

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 34,00 0 0 34,00

546 Dary 0 0 0,00

548 Manka a škody 505,00 0 0 505,00

549 Jiné ostatní náklady 183 183 341 704,29 187 183 183 341 704,29 187

551 Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného m 767 720 719 777,80 100 767 720 719 777,80 100

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

29 477 30 209 30 182 800,05 99,91 92 96 98 697,81 103 29 569 30 305 30 281 497,86 100Náklady (účtová třída 5) celkem 



Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. % Rozpočet UR Skut. %
Číslo Název ukazatele 2009 k 31.12. k 31.12.09 plnění 2009 k 31.12. k 31.12.09 plnění 2009 k 31.12. k 31.12.09 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 24 240,00 97 100 100 151 192,00 151 125 125 175 432,00 140

602 Tržby z prodeje služeb 1 408 1 408 1 486 772,00 106 1 408 1 408 1 486 772,00 106

604 Tržby za prodané zboží 160 160 108 740,00 68 160 160 108 740,00 68

611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 0 0 0,00

612 Změna stavu zásob polotovarů 0 0 0,00

613 Změna stavu zásob výrobků 0 0 0,00

614 Změna stavu zvířat 0 0 0,00

621 Aktivace materiálu a zboží 0 0 0 0 0,00

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 0 0 0,00622 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 27 27 42 704,10 158 27 27 42 704,10 158644 Úroky 27 27 42 704,10 158 27 27 42 704,10 158

645 Kursové zisky 0 0 0,00

648 Zúčtování fondů 560 560 407 705,90 560 560 407 705,90

649 Jiné ostatní výnosy 50 50 121 100,00 242 50 50 121 100,00 242

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 00653 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 24 230 24 850 24 850 000,00 100 24 230 24 850 24 850 000,00 100

691 Pří ě k tát íh f d 0 0 0 00691 Příspěvek na provoz ze státního fondu 0 0 0,00

691 Účelová dotace na provoz ze stát. rozpočtu 112 112 000,00 100 0 112 112 000,00 100

691 Účelová dotace na provoz z rozpočtu o 3 017 3 017 3 030 300,00 100 3 017 3 017 3 030 300,00 100

   

29 477 30 209 30 183 562,00 100 100 100 151 192,00 151 29 577 30 309 30 334 754,00 100Výnosy (účtová třída 6) celkem 

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 761,95 8 4 52 494,19 1 312 8 4 53 256,14

591 Daň z příjmů 0,00

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00

Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 761,95 8 4 52 494,19 1 312 8 4 53 256,14 1 331
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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 

 

Kanceláře Útvaru regionálních služeb, Zarámí 4422, 760 01 Zlín  

Sklad, Kamenná 3849, 760 01 Zlín – do 30. 6. 2009 

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. 2009) 

 

Balická Naděžda   

Bartíková Martina Ing.| 

Bártová Simona 

Bednaříková Stanislava   

Bělašková Ivana   

Beránková Ivana 

Bobková Renata   

Cetkovská Mikesková Lenka   

Dřímalová Olga   

Ďurechová Soňa   

Filípková Eva   

Fiurášková Anna   

Friedlová Zdeňka PhDr. 

Frýželková Martina   

Gábová Eva   

Gajdošíková Pavla Mgr. 

Gebrianová Jana   

Hoferková Jana   

Horsáková Jindřiška   

Hulejová Irena   

Huspeninová Kamila   

Chmelová Ivana   

Jiříčková Ladislava   

Jourová Dagmar   

Juračková Ludmila   

Kaňka Jan Ing. 

Krajčová Renata     

Linková Lenka Mgr.       

Macík Josef   

Macíková Monika 

Maňasová Zdeňka    

Marek Jan, Bc.    

Matulová Vlasta   

Mikulíková Hana Ing. 

Mítová Lenka   

Navrátilová Ivana   

Pavlíčková Eva Ing. 

Peprníčková Eva   

Pikhartová Marcela   

Pilařová Svatava   

Prucek Jiří   

Rajnošková Radmila   

Rotterová Monika   

Řeháková Jana   

Řehánková Zdena   

Salátová Renáta Mgr.         

Straková Dana   

Šimová Helena RNDr. 

Štanclová Iveta   

Štěpaníková Jarmila   

Štětkařová Hana   

Šumpelová Alexandra   

Tomancová Jana Ing. 

Tréšková Jitka   

Vaculíková Hana   

Vašková Hana   

Vráblíková Simona Ing.   

Warzelová Věra   

Zahradníčková Renata   

Zaorálková Jitka   

Zemánková Marie  



 

 

Příloha 3 

Nepůjčovanější tituly v roce 2009 

 

Pořadí Název / Autor Počet půjčení 

1.  Fiesta / I slunce vychází / Stařec a moře / Ernest Hemingway  249  

2.  Harry Potter a Fénixův řád / Joanne K. Rowlingová  235  

3.  Šifra mistra Leonarda / Dan Brown  233  

4.  Astrid a Veronika / Linda Olssonová  223  

5.  Román pro muže / Michal Viewegh  213  

6.  Zanzibar, aneb, První světový průvodce Haliny Pawlowské / Halina Pawlowská  208  

7-9.  Povídky o manželství a o sexu / Michal Viewegh  202  

 Harry Potter a princ dvojí krve / Joanne K. Rowlingová  202  

 Shledání v Barsaloi: další osudy bílé Masajky / Corinne Hofmannová  202  

10.  Zlín / Zdeněk Pokluda  201  

11.  Harry Potter a relikvie smrti / Joanne K. Rowlingová  199  

12.  Ještě se setkáme / Mary Higgins Clarková  191  

13.  Zlínsko  189  

14.  Sloni v soumraku / Iva Pekárková  182  

15.  Poslední šamanka / Barbara Woodová  178  

16.  Co život dal a vzal / Betty MacDonaldová  177  

17-18.  Jáma a kyvadlo a jiné povídky / Edgar Allan Poe  176  

 Tvrdohlavá sestřička / Mary Higgins Clarková  176  

19-21.  Případ nevěrné Kláry / Michal Viewegh  175  

 Garfield polyká pýchu / Jim Davis  175  

 Adamův pád / Sandra Brown  175 



 

 

Příloha 4 

Srovnání vybraných číselných ukazatelů KKFB podle oddělení v letech 2009 a 2008 

 

2009 

Oddělení 
Čtenáři 
celkem

Z toho
děti

Návš-
těvníci Výpůjčky Informační 

služby*) Besedy

pro dospělé čtenáře a IRC 8 574 3 106 923 573 050 5 608 15

pro děti 1 145 1 052 20 448 112 928 2 210 269

pro mládež 1 488 25 498 94 460 4 480 25

studovna a čítárna 47 192 138 881 1 156 

hudební 18 4 239 12 016 926 46

zvuková knihovna 39 311 7 792 122 

Obvodní knihovna Jižní Svahy 1 125 382 23 721 142 777 5 409 101

Obvodní knihovna Malenovice 579 152 8 436 54 797 458 18

Obvodní knihovna Díly 322 83 11 059 50 263 389 20

pobočky 585 125 6 654 28 309  4

Celkem 13 875 1 797 254 481 1 215 473 20 758 498

 

 

2008 

Oddělení 
Čtenáři 
celkem

Z toho
děti

Návš-
těvníci

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
*) dotazy bibliografické, faktografické, referenční a rešerše celkem 



 

 

Příloha 5 

Kulturní pořady a výstavy pro veřejnost 

Kulturní pořady 
14. ledna  Ve jménu svobody a lásky do roku 2009, ukázky z galakoncertu 36 světových 

hvězd k 50. výročí obnovení Vídeňské státní opery, ve spolupráci s Domem seniorů 
Zlín 

14. ledna Historie zlínských filmových ateliérů, přednáška Petra Novotného 

28. ledna Valašské národní písně a říkadla, prezentace nového vydání písňové sbírky 
Eduarda Pecka Valašské národní písně a říkadla a národopisné monografie Lid na 
Vyzovsku, ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně 

11. února Tajemství jedinečnosti Bohuslava Martinů, hudební beseda ve spolupráci 
s Domem seniorů Zlín 

18. února Zlín – jeho minulost a budoucnost, přednáška Ing. arch. Dagmar Nové, 13. část 
cyklu Architektura – věc veřejná 

11. března Dotkl se hvězd i bran smrti. Amerika a návrat do Evropy, druhý díl cyklu o životě 
a hudbě Bohuslava Martinů, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

18. března Počátky animovaného filmu ve Zlíně, pokračování cyklu přednášek o filmové 
tvorbě ve Zlíně, přednášeli Jiří a Petr Novotní 

8. dubna Do posledního dechu, třetí díl cyklu hudebních besed k 50. výročí úmrtí Bohuslava 
Martinů, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

8. dubna Prolínání impulsů, beseda s Evženem Jechem a prezentace jeho nové knihy, 
účinkovali autor, Pavel Vacek (přednes) a Josef Vyžrálek (housle) 

22. dubna Setkání se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem na téma Jak se dělá fejeton 
a představení jeho nové knihy Dřevěná mysl; besedy se zúčastnila spisovatelka 
Marie Vaculíková, průvodní slovo Antonín Bajaja 

13. května Stvoření Josepha Haydna, pocta Josephu Haydnovi s ukázkami z oratoria Stvoření 
k 200. výročí úmrtí slavného vídeňského klasika, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

27. května Československá armáda v letech 1918 až 1939, přednáška historika a archiváře 
Mgr. Pavla Šrámka, Ph.D., o jeho nové knize 

3. června Le paysage cinématographique actuel de la France – přednáška francouzské 
lektorky Aurélie Stettler o současné francouzské kinematografii, ve spolupráci 
s Francouzsko-českým klubem 

11. června Kytarový koncert – slabozraký kytarista Filip Moravec vystoupil v rámci festivalu 
Dny umění nevidomých na Moravě, ve spolupráci se SONS Zlín 

17. června Motýlí čas – výběr z publikace Maxe Švabinského a Františka Hrubína s hudebním 
doprovodem, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

16. září Ještě mladí, krásní a již slavní, hudební ukázky ze začátků umělecké kariery Edity 
Grúberové, Luciana Pavarottiho a Václava Hudečka, ve spolupráci s Domem seniorů 
Zlín 

16. září Baťovský Zlín pohledem sociálních dějin, historik Ondřej Ševeček představil svou 
knihu „Zrození Baťovy průmyslové metropole. Továrna, městský prostor a 
společnost ve Zlíně v letech 1900-1938“ – 1. část cyklu Rozumíme historii?! 

7. října Po setmění v knihovně IV., tentokrát mezi hvězdami – večerní prohlídka 
knihovny inspirovaná Mezinárodním rokem astronomie 2009 

14. října Radosti! Tvé jméno jest Mendelsson – nahlédnutí do života a hudby „Mozarta 
19. století“ plných štěstí a radosti, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

  



 

 

14. října Jiří Karen: Kdybych se snad nevrátil. Na život s básníkem Jiřím Karenem (1920–
2000) a také na svůj "pobyt" za války v Terezíně vzpomínala jeho žena Zuzana 
Podmelová, lektorka Židovského muzea v Praze, úvodní slovo Josef Ruszelák. 

21. října Čtení a naslouchání, autorský večer z poezie Břetislava Kotyzy, hudební doprovod 
Jan Kuděla 

4. listopadu Na počátku byla báseň, komponovaný literárně hudební večer v podání básníka 
a spisovatele Michala Čagánka 

11. listopadu Záhada smrti Jana Zacha objasněna, hudební pořad k 310. výročí narození 
skladatele, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

11. listopadu Z Bunče na Kamínku za příběhy Chřibů – Marcel Sladkowski, Jiří Jilík a Bořek 
Žižlavský představili svou novou knihu 

25. listopadu Ohlédnutí za (městem) Zlínem, přednáška Karla Havliše, 14. část cyklu Architektura 
– věc veřejná 

9. prosince Na krásné modré Dřevnici, představení nového románu Antonína Bajaji, v pořadu 
vystoupili autor, Helena Čermáková a David Valůšek 

17. prosince Vánoční řetěz – čtení inspirované Vánocemi, v pořadu vystoupili Eva Filípková, 
Jindřiška Keferová, Alena Prudká, Josef Koller a David Valůšek, hudební doprovod 
Ondřej Chovanec (flétna) a Karolina Pikhartová (klavír) ze Základní umělecké školy 
Zlín. Součástí pořadu byla prodejní výstavka výrobků Centra služeb postiženým Zlín, 
o.p.s., a výstava vánočních kreseb dětí ze ZŠ Komenského I. 

   

Výstavy 

Ústřední knihovna 
leden, únor Za polárním kruhem – ZUŠ Harmonie Zlín 

Setkání s barvami – výtvarné práce žáků ZŠ Tečovice  

únor, březen Barevná škola – ZŠ Komenského I., Zlín 

duben Slupky z mého ovoce přemění se po roce – práce dětí z ekologické soutěže DDM 
ASTRA 

květen Jak to vidím já 2 – práce dětí 5.B ze ZŠ Emila Zátopka Zlín 

červen Děti Zlína kreslí a malují – vítězné práce soutěže na téma Kniha a já a Film a já 
(ve spolupráci s DDM ASTRA Zlín a FILMFEST, s. r. o.) 

červenec, srpen Prázdniny s DDM ASTRA  
Knížky o Romech – Sdružení dětí a mládeže Romů ČR 

září Bohuslav Martinů (1890–1959) – výstava k 50. výročí úmrtí, z materiálů KKFB 

říjen Tak nás baví malování – Mateřská škola U Šnečka, Zlín  
Svíčky, keramika – výrobky klientů Centra služeb postiženým Zlín, o. p. s. 

listopad Jablečný měsíc – ZUŠ Harmonie Zlín  
Vyšívání a keramika – DDM ASTRA 

prosinec Vánoční bá–snění – DDM ASTRA  
Vánoční ozdoby – Sdružení dětí a mládeže Romů ČR 

Obvodní knihovna Jižní Svahy 

leden, únor Mandala – obraz mé duše – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

únor, březen Slupky z mého ovoce přemění se po roce – DDM ASTRA 



 

 

březen, duben Já a moje jméno – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

květen, červen Opět jako chameleon – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

červenec, srpen Novinové kreace – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

září, říjen Co jsme za rok vytvořili – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

říjen Knihovní strašidlo očima dětí – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy  
Zajímavé akce naší knihovny (výstava fotografií) 

listopad, prosinec V dešti i ve slunci – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

Obvodní knihovna Malenovice  

leden Drátěné postavy – ZUŠ Zlín-Malenovice 

leden, únor Stromy – ZŠ Zlín-Malenovice, Komenského 

únor Hlavy – ZUŠ Zlín-Malenovice 

březen, duben Barvy jara – MŠ Zlín-Malenovice, tř. Svobody 

duben, květen Sovy – ZUŠ Zlín-Malenovice 

červen Panenky pro UNICEF – ZUŠ Zlín-Malenovice 

říjen, listopad Adoptuj panenku – ZUŠ Zlín-Malenovice 

prosinec Keramické betlémy – ZUŠ Zlín-Malenovice 

Obvodní knihovna Díly 

únor – duben Zima ve školce je prima – MŠ Slínová 

květen – září Malujeme pohádku – MŠ Slínová 

říjen – prosinec To je máma, to je táta – MŠ Slínová 



 

 

Příloha 6  

Publikační činnost a vystoupení pracovníků KKFB na seminářích 

Texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty 
* FRIEDLOVÁ, Zdeňka, MRÁČKOVÁ, Helena. Od myšlenky k realizaci… (?) : Jak pokračuje projekt 

„Krajské studijní, informační a kulturní centrum ve Zlíně“ [Názor ředitelky knihovny]. ZVUK 
Zlínského kraje, podzim/zima 2009, s.14–15. 

* GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla. Zámecké knihovny ve Zlínském kraji. Okno do kraje : magazín o životě 
a dění ve Zlínském kraji, roč. 5, duben 2009, s. 11. 

* GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla. Vydavatelství KNIHA ZLIN : rozhovor s ing. Markem Turňou, majitelem 
nakladatelství KNIHA ZLIN. ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění, 
jaro/léto 2009, s. 93–95. 

* KAŇKA, Jan. Seminář Elektronické služby knihoven. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 6 [cit. 2009-
06-08]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5543>. URN-NBN:cz-ik5543. 
ISSN 1212-5075. 

* KAŇKA, Jan. Záložky a sdílení odkazů do knihovních katalogů. In: Knihovny současnosti 2009 : 
sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.–25. června 2009 v Seči u Chrudimi. Brno 2009. 
S. 91–98. ISBN 978-80-86249-54-4 

* ŠIMOVÁ, Helena, GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla. Týden knihoven 2009. Magazín Zlín, roč. 15, č. 10 
(200910), s. 9. 

Vystoupení pracovníků KKFB na seminářích 
* FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Krajská knihovna a její role ve spolupráci paměťových institucí. 

(Konference k 60. výročí založení SVK v Hradci Králové, 4. 11. 2009) 

* FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Krajská knihovna Františka Bartoše jako integrální součást Krajského 
kulturního a vzdělávacího centra. (Seminář k přípravě a realizaci projektu Krajské kulturní 
a vzdělávací centrum Zlínského kraje, 19. 11. 2009, Zlín) 

* FRIEDLOVÁ, Zdeňka, KAŇKA, Jan, GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla. Evropské knihovnické inspirace – 
postřehy ze studijních cest Německem, Maďarskem a Rakouskem. (IX. Seminář knihoven 
paměťových institucí Zlínského kraje, 2. 4. 2009, Zlín) 

* FRIEDLOVÁ, Zdeňka, TOMANCOVÁ, Jana. Regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji. 
(Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje, 13. 10. 2009, Kroměříž) 

* GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla, KAŇKA, Jan. Literární místopis Zlínského kraje (Kolokvium českých, 
moravských a slovenských bibliografů 2009, Olomouc) 

* KAŇKA, Jan. Informace z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 a ze 
semináře o elektronickém dodávání dokumentů – NK ČR, 19. 2. 2009. (IX. Seminář knihoven 
paměťových institucí Zlínského kraje, 2. 4. 2009, Zlín) 

* KAŇKA, Jan. Library 2.0 (24. 9. 2009, Blok expertů KISK MUNI Brno) 

* KAŇKA, Jan. Moderování sekce Knihovna 2.0 na konferenci Knihovny současnosti 2009  

* KAŇKA, Jan. Obecní knihovny na webu – co je nového. (4. setkání starostů obcí a knihovníků 
okresu Zlín, 25. 3. 2009, Zlín) 

* KAŇKA, Jan. Weby knihoven: jaké jsou, nejsou a mohly by být. (Seminář Elektronické služby 
knihoven, 5.–6. května 2009, Zlín) 

* KAŇKA, Jan, VALŮŠEK, David. Národní digitální projekty v oblasti knihoven a archivů. 
(IX. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 2. 4. 2009, Zlín) 

* NAVRÁTILOVÁ, Ivana. Organizace výměnných souborů a spolupráce v roce 2009. (4. setkání 
starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 25. 3. 2009, Zlín) 



 

 

* PEPRNÍČKOVÁ, Eva. Standard VKIS a jeho plnění v okrese Uherské Hradiště v roce 2008 (porada 
a seminář profesionálních pracovníků veřejných knihoven regionu Uherské Hradiště, 1. 7. 2009, 
KBBB. Uherské Hradiště) 

* PEPRNÍČKOVÁ, Eva. Veřejné knihovnické a informační služby – statistické výsledky roku 2008 
(seminář 4. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 25. 3. 2009, Zlín) 

* PILAŘOVÁ, Svatava. Práce s handicapovanými čtenáři (seminář Biblioterapie v práci veřejných 
knihoven, 3. – 5. 11. 2009, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně)  

* PILAŘOVÁ, Svatava. Spolupráce Krajské knihovny Františka Bartoše s Muzeem jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně. František Bartoš, Večerníčky a další možností spolupráce mezi muzeem 
a knihovnou. (Seminář Klubu dětských knihoven jižní Moravy a KDK Zlínského kraje, 17. 2. 2009, 
Brno) 



Příloha 7 
 
Obrazová příloha – Akce pro školy a pro veřejnost v roce 2009 
 

 

   
 

Divadelní soubor ZHNILO při 
představení písňové sbírky  

Eduarda Pecka (28. 1.) 

 

Vyhlášení výsledků okresního kola 
literární soutěže Hledání (15. 4.) 

 

Vystoupení Divadla Bořivoj  
(Čtení je dobrodružství, 20. 5.) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

Děti Zlína kreslí a malují – vernisáž z 
výstavy vítězných prací soutěže 

Kniha a já a Film a já  
(25. 5.) 

Arnošt Goldflam četl dětem 
v Obvodní knihovně Jižní Svahy 

(Celé Česko čte dětem, 3. 6.) 

Po setmění v knihovně (7. 10.) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Poprvé v knihovně – pořad pro děti 
z MŠ v pobočce Kudlov (27. 11.) 

Představení knihy Antonína Bajaji 
Na krásné modré Dřevnici (9. 12.) 

Vánoční výtvarná dílna  
Hany Galatíkové (17. 12.) 



 

 



Příloha 8 
 
Obrazová příloha – Knihovnické a informační služby a odborné akce v roce 2009 
 

  

 
V architektonické soutěži byl vybrán 
návrh projektu Krajského kulturního 

a vzdělávací centra společnosti 
A.D.N.S. Production s. r. o. 

 
Časopis ZVUK Zlínského kraje 

vychází 2× ročně 

 
Další ročníky periodika Naše 

pravda (1960–1977) byly 
zpřístupněny v digitální 

knihovně 
 
 
 
 

  

 
IV. Setkání starostů obcí a knihovníků 

okresu Zlín (25. 3.) 
IX. Seminář knihoven 
paměťových institucí  
Zlínského kraje (2. 4.) 

Obvodní knihovna Malenovice 
zrekonstruovaný interiér 

 
 
 
 

  

 
Celostátní seminář Elektronické služby 

knihoven (5.–6. 5.) 
Seminář Výměna zkušeností 

v práci s dětmi a mládeží 
v knihovnách ZK (9. 9.) 

Budova Ústřední knihovny  
na třídě Tomáše Bati. 

   



 

 



 

 

Příloha 9 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2009  

Počet podaných žádostí o informace:  1 

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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