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ÚVOD
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, (KKFB) plní funkci krajské knihovny
a na základě smlouvy se statutárním městem Zlínem zajišťuje funkci městské knihovny, na jejíž
financování se město podílí.
Uplynulý rok byl zásadní z hlediska budoucnosti KKFB. V září 2011 byly zahájeny stavební
práce na rekonstrukci objektů 14 a 15 v továrním areálu – budoucím sídle krajské galerie, krajské
knihovny a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Intenzivně jsme se podíleli na přípravě
projektové dokumentace pro interiéry a technologie v rámci projektu Krajského kulturního
a vzdělávacího centra, které získalo rozhodnutím Rady Zlínského kraje nový název
14|15 BAŤŮV INSTITUT.
V rámci projektu Digitalizace a ukládání dat (součást projektu Rozvoj služeb eGovernmentu
v krajích), který řeší Zlínský kraj, byla ustavena pracovní skupina Centrum digitalizace, ve které
jsou zástupci všech institucí, z jejichž fondů se bude digitalizovat. Pracovní skupina připravovala
jednak seznamy dokumentů navržených k digitalizaci, jednak podklady pro zadávací
dokumentaci k vypsání veřejné zakázky. Zástupce knihovny se podílel na stanovení parametrů
digitalizace a zajištění návaznosti na projekt Národní digitální knihovny.
Krajská knihovna poskytuje knihovnické a informační služby v Ústřední knihovně, ve třech
obvodních knihovnách na Jižních Svazích, v Malenovicích a na Dílech a v 11 menších pobočkách
na území města Zlína. V roce 2011 knihovna zaznamenala nárůst počtu registrovaných
čtenářů a výpůjček naučné literatury i beletrie. Velmi nás potěšil především nárůst počtu
dětských čtenářů do 15 let. Knihovna se dlouhodobě věnuje podpoře dětského čtenářství,
k oblíbeným a osvědčeným akcím jako jsou Čítárna u čerta s knihou, Čtení je dobrodružství
a literární soutěži pro děti Hledání přibyly v r. 2011 výtvarná soutěž Moje oblíbená pohádková
postava a na prahu adventu Den pro dětskou knihu, který měl mimořádně velký ohlas
u veřejnosti. Spolupráci knihoven v oblasti péče o dětské čtenáře podporuje svou vzdělávací
a propagační činností Klub dětských knihoven Zlínského kraje Svazu knihovníků a informačních
pracovníků ČR (SKIP), který v průběhu roku uspořádal dva odborné semináře a několik akcí pro
děti.
Mírný pokles počtu návštěvníků, kteří fyzicky navštívili knihovnu, je vyrovnán nárůstem počtu
virtuálních návštěv. Čtenáři využívají možnosti, které jim poskytují elektronické knihovní
online služby a provádějí řadu operací týkajících se výpůjček dokumentů prostřednictvím
internetu. Knihovna komunikuje se svými uživateli kromě klasických způsobů, z nichž je stále
nejdůležitější osobní komunikace, prostřednictvím svých webových stránek – služby Ptejte se
knihovny, Facebooku a blogu oddělení pro děti a jejich rodiče Zlínská knihovnička. V minulém
roce byla knihovna opět úspěšná v celostátní soutěži Biblioweb o nejlepší webové stránky
knihoven a získala ve své kategorii první místo. Soustavně věnujeme pozornost zdokonalování
knihovního online katalogu a rozšiřování možností vyhledávání a sdílení informací.
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. Bylo
zdokonaleno vyhledávání pomocí virtuálního katalogu Zlínského kraje, který kromě katalogu
KKFB zahrnuje katalogy knihoven v Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti a katalog knihovny
Univerzity Tomáše Bati. Vzdělávací centrum krajské knihovny pořádá kursy a odborné přednášky
pro knihovníky, uskutečnilo se 6 odborných seminářů. Průběžně je aktualizován Adresář
knihoven Zlínského kraje. Byla zpracována analýza plnění standardů veřejných knihovnických
a informačních služeb a ročenka o činnosti knihoven ve Zlínském kraji za rok 2010.
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V roce 2011 se uskutečnilo 535 kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost (besed,
přednášek, výstav, autorských čtení, kursů atd.) Již tradičně byl velký zájem o večerní akci Po
setmění v knihovně, která byla tentokrát věnována 200. výročí narození K. J. Erbena a byla
vyvrcholením několikaměsíčního projektu Erbenománie. Na rozhraní dubna a května proběhl
úspěšně druhý ročník festivalu Literární jaro, který nabídl devět literárních pořadů a výstavu
koláží Miroslava Huptycha. Na organizaci festivalu se podílela KKFB, INNIT ART, nakladatelství
KNIHA ZLIN, finančně podpořil Fond kultury Zlínského kraje, Zlínský kraj, MK ČR a nakladatelství
KNIHA ZLIN.

Vzhledem k předpokládanému budoucímu přestěhování knihovny nebyly v roce 2011
provedeny žádné větší opravy budovy Ústřední knihovny, s výjimkou rekonstrukce letní čítárny,
která byla financována přímo z rozpočtu statutárního města Zlína.
Velkou pozornost jsme věnovali hospodaření knihovny a optimálnímu využití prostředků, které
jsme měli k dispozici. Soustavně se také zaměřujeme na přípravu knihovního fondu na
přestěhování do nových prostor – opravy a přebalování knih, vazby periodik.
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 prostorových
podmínkách zajišťují služby pro návštěvníky, všechny odborné a podpůrné činnosti a usilují
o rozšíření jejich nabídky a zkvalitnění.

8. února 2012

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, (KKFB) vykonává svou činnost
v Ústřední knihovně, třech obvodních knihovnách a 11 pobočkách (příloha 1).
Přehled základních ukazatelů
Registrovaní čtenáři

2009
13 875

2010
14 342

2011
14 377

301 444

308 993

307 463

1 215 273

1 249 493

1 294 603

2009

2010

2011

254 481

255 668

254 082

Kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost

12 813

12 928

12 632

Výstavy

10 319

15 306

15 161

Uživatelé internetu

23 831

25 091

25 588

301 444

308 993

307 463

Návštěvníci
Výpůjčky

Návštěvníci
Knihovnické a informační služby

Celkem

Omezení provozu KKFB v roce 2011
* Ústřední knihovna (mimo čítárnu) – uzavřena od 18. do 22. července: údržba počítačové
sítě a nezbytné opravy v budově.
*

Hudební oddělení – uzavřeno od 19. července do 31. srpna: oprava podlahy v atriu budovy
(letní čítárna)

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.
*

Informační a referenční centrum (IRC), které je součástí oddělení bibliografie
a informačních služeb, poskytuje informace faktografické, bibliografické, referenční
a konzultační. Umožňuje přístup do elektronických databází Anoperess IT, ČSN online
a ASPI. 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. V oddělení pro děti je speciální péče věnována dětem
s různými druhy postižení, dyslektickým dětem a dětem ze zvláštních škol a je doplňován
fond literatury zaměřené na speciální pedagogiku. V oddělení pro děti je centrální
evidence uživatelů do 15 let.
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*

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 a přístup do elektronické databáze ASPI. Ve studovně je umístěna
počítačová lupa pro zvýšení komfortu čtení pro zrakově znevýhodněné uživatele. Letní
čítárna v atriu Ústřední knihovny nebyla otevřena z důvodu rekonstrukce.

*

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 (tzv. zvukové knihy) a umožňuje svým uživatelům rovněž výpůjčky zvukových
nahrávek z fondu hudebního oddělení.

*

Pracovnice oddělení pro děti a mládež a hudebního oddělení připravují a realizují
vzdělávací programy pro mateřské, základní, střední a speciální školy.

*

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

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

Pobočky poskytují výpůjčky knih a periodik, pobočky (Kostelec, Kudlov, Lhotka, Louky,
Podlesí, Prštné, Příluky a Velíková) také přístup na internet.

Informační a elektronické služby
*

Průběžně je aktualizována a vyvíjena webová prezentace KKFB www.kfbz.cz včetně
návazných online služeb. Informuje o KKFB, její činnosti, knihovním fondu (online katalog),
nových přírůstcích fondu, aktivitách pro veřejnost, službách pro knihovny atd.

*

WWW stránky KKFB se umístily na 1. místě v kategorii odborných knihoven a knihoven
v obcích nad 20 tisíc obyvatel (1.–2. místo v celkovém pořadí) v soutěži Biblioweb.

*

Prostřednictvím WWW stránek je poskytována informační služba Ptejte se knihovny, která
zodpovídá bibliografické a faktografické dotazy během dvou pracovních dnů. Zájemcům
jsou e-mailem zasílány bezplatně aktuální informace o dění v knihovně (e-bulletin).

*

Byl zpracován a na webu publikován přehled regionálních přírůstků, přehled
nejpůjčovanějších knih a časopisů za rok 2010.

*

Přístup na internet je návštěvníkům poskytován zdarma ve všech automatizovaných
knihovnách a v osmi pobočkách.

*

Pro informační a rešeršní služby jsou používány vlastní databáze a online databáze:
- mediální databanka TAM-TAM Anopress
- ASPI (Automatizovaný systém právních informací)
- EBSCOhost
- Oxford Reference Online
- COTO.JE
- Manuscriptorium
- ČSN online
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*

Pro registrované uživatele byla zavedena nová služba, a to zasílání upozornění na blížící se
konec výpůjční lhůty (tzv. předupomínky) na e-mailovou adresu.

*

V knihovním programu KPwin byla připravena a testována
nezpracovaných dokumentů (online bude publikována v roce 2012).

*

Na serveru KKFB byly publikovány online katalogy knihoven Jestřabí, Šanov, Rokytnice
a její pobočky Kochavec.

*

Byl upraven program pro přístup čtenářů na internet na PC v prostorách knihovny.

*

Bylo zavedena elektronická spisová služba pro příchozí a odeslanou poštu. Proběhlo
připojení datové schránky KKFB k elektronické spisové službě.
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funkce

rezervace

Knihovnické a informační služby
Registrovaní čtenáři
z toho čtenáři do 15 let
Návštěvníci celkem
Výpůjčky celkem
z toho: naučné literatury pro dospělé
beletrie pro dospělé
naučné literatury pro děti
beletrie pro děti
periodik
z toho výpůjčky ze skladu Malenovice
zvukových a jiných dokumentů
zvukových knih pro nevidomé
MVS:
vyřízené požadavky našich čtenářů
vyřízené požadavky z jiných knihoven
MMVS: vyřízené požadavky našich čtenářů
Rezervace literatury
Užívání internetu čtenáři celkem (uživatelé)
z toho: oddělení pro dospělé čtenáře (IRC)
oddělení pro děti
oddělení pro mládež
studovna
hudební oddělení
Obvodní knihovna Jižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice
Obvodní knihovna Díly
pobočky
Přístupy na www.kfbz.cz
Přístupy na vstupní stránku online katalogu KKFB
Virtuální návštěva (návštěvníci on-line služeb)
Virtuální návštěva webové stránky*)
Odeslané upomínky celkem
z toho: 2. + 3. upomínka
upomínací dopis + pokus o smír
Kopírování z fondu KKFB (stránky)
Dotazy bibliografické, faktografické, referenční celkem
z toho: ústní
s tištěným výstupem
s elektronickým výstupem
Rešerše
Počet studijních míst
Počet počítačů pro veřejnost
z toho s přístupem na internet
*)

2010

2011

14 342
1 943
308 993
1 249 493
349 017
572 717
28 270
89 361
195 439
5 276
9 562
5 127
266
1 683
33
13 223
25 091
9 330
3 553
1 633
6 993
424
1 381
311
907
559
214 720
270 482
297 434
326 427
6 965
6 312
653
18 207
26 578
25 544
679
349
6
163
39
30

14 377
2 341
307 463
1 294 603
357 181
602 383
32 883
104 254
182 296
4 240
11 664
3 942
270
1 778
2
14 019
25 588
9 783
3 924
1 453
6 753
483
1 724
386
740
342
224 923
268 844
336 594
306 587
5 554
5 007
547
18 306
28 464
27 028
1 056
432
17
163
39
30

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

Krajská knihovna

Včetně
výměnného
fondu

446 550

474 701

402 374

430 515

156 679

170 541

168 682

173 630

beletrie pro děti

48 337

55 286

naučná literatura pro děti

19 066

21 348

9 710

9 710

ostatní dokumenty

44 176

44 186

z toho: hudebniny

5 338

5 338

1 988

1 988

grafika

185

185

normy

9 092

9 092

gramodesky

4 015

4 015

CD

7 700

7 700

magnetofonové kazety

1 631

1 631

zvukové knihy pro nevidomé (MK)

11 724

11 724

zvukové knihy pro nevidomé (CD)

1 565

1 565

videokazety

177

177

DVD

131

131

CD/DVD-ROM

630

640

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2011
Knihovní fond celkem
z toho: knihy
z toho: beletrie pro dospělé
naučná literatura pro dospělé

svázaná periodika

kartografické dokumenty

Akvizice
*

Knihovní fond (včetně výměnného fondu) byl nakoupen z příspěvku zřizovatele
(2 263 272 Kč) a z příspěvku statutárního města Zlína (800 000 Kč) v celkové částce
3 063 272 Kč (z toho 2 563 208 Kč za knihy).

*

Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji KKFB obdržela 479 svazků
knih a 17 ks CD-ROM.

*

Z projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna obdržela KKFB zdarma 14 titulů
(tj. 14 svazků) knih českých autorů vydaných v roce 2010 a 2011.

*

Roční přírůstek knižního fondu činil 18 704 svazků, z toho 15 541 svazků pro krajskou
knihovnu (v tom 1 889 svazků pro pobočky a 1 408 svazků svázaných periodik)
a 3 163 svazků pro výměnný fond.

*

Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů byl 977 knihovních jednotek, z toho
576 CD, 361 zvukových knih pro nevidomé a 4 DVD.
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*

Přírůstek CD-ROM byl 42 titulů.

*

Do knihovny docházelo celkem 3 340 titulů periodik (z toho 3 282 titulů jako povinný
výtisk).

*

Průměrná cena knihy byla 250 Kč, po slevách 168 Kč. Při akvizici byly využívány slevy od
distributorů a v knihkupectvích, výprodejové slevy a další jednorázové slevy pro knihovny
od různých nakladatelů (Akcent, Albatros Media, Alpress, Grada, KMA Levné knihy,
Krameriova K. D., Blok, Pemic, Rebo, Sun, Thovt, Triton) a knihkupectví (bux.cz, Kosmas).

Evidence, revize a ochrana 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), v platném znění a prováděcí vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 88/2002
Sb.

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 2 085 knihovních jednotek zničených, opotřebených, zastaralých či
ztracených duplicitních dokumentů, z toho 34 z výměnného fondu, 93 svazků periodik a 54
ks magnetofonových kazet.

Přírůstek a úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2011
(knihovní jednotky)
Přírůstek celkem
z toho:
knihy
svázaná periodika
ostatní dokumenty
Úbytek celkem
Počet titulů docházejících periodik
z toho povinný výtisk

Krajská
knihovna

Včetně
výměnného
fondu

17 639
14 133
1 408
2 098
2 051
3 340
3 282

20 802
18 704
1 408
2 098
2 085
3 340
3 282

Ochrana knihovního fondu a jeho příprava na stěhování
Knihy a jednotlivá čísla periodik jsou průběžně opatřovány etiketami elektronické ochrany
knihovního fondu.
Balení

36 092 svazků

Opravy, převazby apod.

6 144 svazků

Knižní vazba vybraných periodik

120 svazků
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V roce 2011 byla věnována pozornost postupné přípravě knihovního fondu do nové budovy.
Byla provedena analýza, jejímž cílem je zejména navrhnout fond, který bude umístěn ve volném
výběru a vybrat a označit fond, který bude ve skladech. Dále probíhaly práce na přípravě
volných výběrů na jednotlivé sekce a jejich označení v katalogu. Současně probíhají čištění,
opravy a přebalování knih.

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 (Kolektivní dům) – naučná literatura, regionální periodika, divadelní hry.

*

Zlín-Malenovice – periodický tisk, který KKFB získává od roku 2003 jako povinný výtisk
(konzervační fond), beletrie, normy, gramofonové desky.

13

3. SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE – REGIONÁLNÍ FUNKCE
Krajská knihovna v roce 2011 koordinovala a zajišťovala výkon regionálních funkcí knihovnám
ve Zlínském kraji. Regionální funkce knihoven jsou hrazeny z peněžních prostředků rozpočtu
Zlínského kraje. Výkon regionálních funkcí krajská knihovna zajišťovala prostřednictvím útvaru
regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje. Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského
kraje spolupracuje s knihovnami v kraji na zajištění regionálních funkcí tak, aby síť veřejných
knihoven byla funkční a kompatibilní v rámci celého kraje a bylo zajištěno dodržování a plnění
standardů regionálních funkcí.
V roce 2011 pověřila krajská knihovna výkonem regionálních funkcí ve Zlínském kraji knihovny:
* pro region Kroměříž – Knihovnu Kroměřížska (KK),
*

pro region Uherské Hradiště – Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana (KBBB),

*

pro region Vsetín – Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín (MVK),

*

pro region Zlín zajišťuje regionální funkce KKFB.

Finanční částka na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2011 byla
rozdělena následovně:
Příjemce

Částka (v Kč)

KKFB Zlín

2 900 000

KK Kroměříž

2 269 500

KBBB Uherské Hradiště

2 347 000

MVK Vsetín

2 284 000

Zlínský kraj celkem

9 800 000

Pověřené knihovny obdržely částku formou dotace, KKFB má příspěvek na zajištění regionálních
služeb zahrnut do rozpočtu. Ve finanční částce KKFB je započítána i částka pro zajištění krajské
úrovně výkonu regionálních funkcí pro knihovníky Zlínského kraje.
Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zpracoval v lednu 2011 vyúčtování
finančních nákladů na regionální funkce za rok 2010 a v 1. čtvrtletí vypracoval Zprávu
o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji v roce 2010.
Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje spolupracoval na vytvoření metodického
pokynu Zásady účtování a evidence regionálních funkcí v roce 2011.
Krajská knihovna Františka Bartoše byla pověřena sběrem statistických dat o činnosti knihoven
ve Zlínském kraji. Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zpracoval v měsíci únoru
a březnu statistické výkazy veřejných knihoven kraje za rok 2010 a vypracoval sumáře za
knihovny Zlínského kraje. Získaná statistická data byla podkladem pro zpracování publikace
Knihovny Zlínského kraje. Činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2010.

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje
Služby poradenské a konzultační
V roce 2011 provedly pracovnice útvaru 142 metodických návštěv a 102 konzultací. Z toho
proběhlo 59 jednání se zástupci obcí.
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Vzdělávání knihovníků, semináře a porady:
* Čtyři porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených knihoven ve Zlínském kraji
(18. 3., 15. 6., 20. 9., 29. 11. 2011, KKFB).
*

Seminář 6. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (30. 3. 2011, sál v budově
Centroprojektu ve Zlíně, 75 účastníků, z toho 56 zástupců obcí).

*

Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje ve spolupráci s MVK Vsetín
(5. 5. 2011, MVK, 50 účastníků).

*

Seminář dobrovolných knihovníků okresu Zlín (16. 11. 2011, KKFB, 43 účastníků).

*

Porady metodiček krajské a pověřených knihoven. První byla spojena s metodickými
návštěvami po knihovnách Uherskohradišťska (9. 5. 2011, Místní knihovna v Bílovicích,
Městská knihovna Kunovice, Obecní knihovna v Boršicích u Blatnice, Místní knihovna
Veletiny, Místní knihovna Popovice, Místní knihovna Buchlovice), druhá porada proběhla
dne 9. 11. 2011 v KKFB a byly zde řešeny tiskopisy hrazené z rozpočtu na regionální funkce,
obsah webových stránek obecních knihoven a další aktuální problémy fungování
regionálních funkcí knihoven.

*

Vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií a odborné knihovnické
problematiky bylo zajištěno prostřednictvím Vzdělávacího centra knihovníků Zlínského
kraje.

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje ve spolupráci s KDK Zlínského kraje se
podílel na přípravě a zhodnocení společného projektu SKIP Velká Morava Od scénického čtení ke
čtenářství a organizaci semináře Inspirace pro práci s dětmi (24. 11. 2011, Masarykova veřejná
knihovna Vsetín).
Analytická, kontrolní a další činnost útvaru:
Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zpracoval analýzu standardu VKIS za rok
2010, celkové výsledky jsou vystaveny na webu KKFB v oddíle Knihovnám a publikovány ve
sborníku Knihovny Zlínského kraje. Činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2010.
(www.kfbz.cz/download/knihovny_zk_2010.pdf).
V měsíci květnu proběhlo ve Zlínském kraji krajské kolo soutěže Vesnice roku organizované
Svazem měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem knihovníků a informačních
pracovníků ČR. Jedním z kritérií soutěže je hodnocení činnosti knihoven. Na titul Knihovna roku
2011 Zlínského kraje byla navržena Místní knihovna ve Vlachově Lhotě. V krajské komisi byla
jako zástupce KKFB pracovnice útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje.
V termínech 29. 9., 19. 10., 20. 10. provedly pracovnice útvaru kontrolu výkonu a vykazování
regionálních funkcí ve všech třech pověřených knihovnách a ve vybraných obsluhovaných
knihovnách: Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem, Obecní knihovna Rajnochovice, Obecní
knihovna v Komárně, Obecní knihovna v Brusném, Městská knihovna Bojkovice, Místní knihovna
Šumice, Místní knihovna Hostětín, Obecní knihovna Horní Lideč, Místní knihovna Střelná, Místní
knihovna Lačnov.

Oddělení metodiky
Výkon regionálních funkcí krajská knihovna zajišťovala pro 119 knihoven okresu Zlín
prostřednictvím oddělení metodiky útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje
a spoluprací s provozovateli profesionálních knihoven. Na smluvním základě profesionální
knihovny poskytovaly odbornou pomoc neprofesionálním knihovnám. Rozsah těchto služeb je
každoročně upřesněn v objednávce knihovnických služeb. Jedná se zejména o tyto služby:
poradenská a konzultační činnost, plány a rozbory činnosti, statistika knihovnických činností,
porady pro dobrovolné knihovníky, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, zpracování
knihovních fondů pořízených z prostředků obcí.
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Poradenská a konzultační činnost
* Na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb byly v lednu
uzavřeny objednávky regionálních knihovnických služeb mezi provozovateli všech deseti
profesionálních knihoven okresu Zlín a KKFB.
*

Metodické oddělení uskutečnilo 107 metodických návštěv a 88 konzultací (z toho bylo
28 jednání se zástupci obcí). Metodické návštěvy a konzultace byly zaměřeny na
organizační záležitosti týkající se retrokonverze knihovních fondů, evidenci a zpracování
knihovních fondů zakoupených z finančních prostředků provozovatelů knihoven,
aktualizaci knihovních fondů, práce s výměnným fondem, žádost starostů o pomoc při
svozu/rozvozu výměnných souborů, vykazování výkonu regionálních funkcí, revize
a aktualizace knihovních fondů, vytvoření elektronické adresy knihovny, webu pro malé
knihovny a pomoc při zpracování žádostí a realizací projektů z dotačního programu MK ČR
VISK 3. Dvacet čtyři metodických návštěv se uskutečnilo na městských a obecních úřadech,
kde po volbách v roce 2010 byli zvoleni noví starostové a starostky.

*

Průběžně byla prováděna aktualizace Regionálního adresáře knihoven Zlínského kraje
dostupného přes web KKFB.

*

Oddělení metodiky se spolu s oddělením informačních technologií podílelo na realizaci
projektu WWW katalogy knihovních fondů obecních knihoven regionu Štítná nad Vláří
z programu MK ČR VISK 3.

Statistika knihovnických činností: v lednu a únoru 2011 byla provedena sumarizace
statistických výkazů za rok 2010 knihoven okresu Zlín pro NIPOS (88 statistických výkazů
o činnosti knihoven a tři sumáře KULT (MK) V 12 – 01).
Vzdělávání knihovníků, semináře a porady: Uskutečnily se čtyři porady pro profesionální
knihovníky okresu Zlín (6. 3., 8. 6., 21. 9. a 23. 12.). Dvě porady se uskutečnily v KKFB a dvě
porady v nově otevřených knihovnách okresu – Městské knihovně Boženy Benešové
v Napajedlích a v Městské knihovně ve Slavičíně.
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce: (akvizice, katalogizace
a technické zpracování výměnného fondu, tvorba souborů, jejich oběh – rozvoz/svoz – do
knihoven okresu Zlín):
* únor, březen: rozvezeno 5 výměnných souborů knihovnám v Brumově, Slušovicích, Štítné,
Valašských Kloboukách a Vizovicích. Každý výměnný soubor obsahoval 150 knih a byl
zapůjčen na dobu jednoho roku.
*

březen–květen: jarní výměnné soubory byly podle plánu ponechány v obcích celkem po
dobu dvou let.

*

červenec, srpen: nakoupeno bylo 1 272 knih (1 222 titulů), v srpnu bylo svezeno
14 výměnných souborů poboček profesionálních knihoven a byly vytvořeny nové soubory
a rozvezeny do profesionálních knihoven. Každý soubor obsahoval 80 knih a byl zapůjčen na
dobu jednoho roku.

*

září–prosinec: příprava a tvorba 79 seznamů podzimních výměnných souborů pro obecní
knihovny, které byly doplněny na 110 knih a cirkulovány. V září, listopadu a prosinci byl
proveden nákup 1 504 knih.
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Výměnný fond pro knihovny okresu Zlín

2010

2011

25 022

28 151

2 655

3 163

39

34

23 015

25 175

Celkový počet vytvořených výměnných souborů (VS)

256

256

Počet svazků v jednom VS obce VS č. 1 (jarní), 79x

145

145

obce VS č. 2 (letní), 79x

20

40

obce VS č. 3 (podzimní), 79x

90

110

pobočky městských knihoven, 14x

155

80

městské knihovny, 5x

140

150

Stav výměnného fondu k 31. 12.
Přírůstek výměnného fondu
Úbytek výměnného fondu
Počet knihovních jednotek celkem zařazených
do výměnných souborů

Pobočky
Oddělení metodiky věnovalo během roku 2011 péči a odbornou pomoc 11 pobočkám a třem
obvodním knihovnám Krajské knihovny Františka Bartoše.
*

Pro kontrolu činnosti byla sledována a zpracována čtvrtletní a roční statistika poboček.

*

V únoru bylo vyřazeno 894 zastaralých a velmi opotřebovaných knih na pobočce Mokrá
a knihovna byla uspořádána.

*

V únoru byly vyřazeny knihy z poboček Louky (348 knih), Kostelec (36 knih) a Kudlov
(121 knih).

*

V listopadu a prosinci byly navštíveny profesionální pobočky Jižní Svahy, Díly a Malenovice
a v rámci inventarizace všechny pobočky.

*

V prosinci proběhlo školení pracovníků poboček, které bylo zaměřeno na zásady
bezpečnosti práce, ochranou osobních údajů v knihovnách a nové funkce on-line katalogu
krajské knihovny (6 účastníků).
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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 191 424 titulů (z toho 164 945 titulů knih).
*

KKFB spolupracuje na projektu Národní knihovnou ČR Kooperativní tvorba a využívání
souborů národních autorit zasíláním záznamů do centrální báze v NK ČR. Do souboru
autorit bylo zasláno 72 jmenných autorit.

*

Do Souborného katalogu ČR bylo zasláno 8 172 záznamů monografií, hudebnin
a kartografických dokumentů.

*

Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo zpracováno 2 269 záznamů. V rámci
Kooperačního systému článkové bibliografie bylo odesláno 962 záznamů do souborné
databáze NK ČR (ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících).

*

Průběžně probíhají opravy a redakce v databázi knihovního fondu:

*

- redakce rejstříků věcných autorit a jejich harmonizace se systémem autorit NK ČR,
- aktualizace všech geografických autorit v souladu s NK ČR (pro doplnění geografických
souřadnic a připojení linku na mapu – projekt GEOLINK),
- opravy Konspektu (pole 072) podle závěrů pracovní skupiny pro věcné zpracování,
konané na konci roku 2010,
- redakce souboru klíčových slov (přesun klíčových slov obsahujících personálie, názvy
korporací, akcí, žánrů a chronologické termíny z pole 653 do příslušných 6xx polí),
- opravy a aktualizace věcných i jmenných autorit,
- byly dokončeny opravy starších záznamů bez nakladatelských údajů (cca
16 000 záznamů),
- propojování záznamů monografií se záznamy příslušných zvukových dokumentů.
- retrospektivně je do záznamů oceněných knih doplňován název a rok udělení ceny
(pole 586),
- retrospektivně je do záznamů doplňována informace, pokud je v knize věnování
a podpis autora (pole 562),
- doplňování linků na elektronické verze knih,
- bylo zahájeno skenování obálek povinných výtisků a regionálních neperiodických
publikací, zasílání naskenovaných obálek na stránky projektu Obálky.cz a s tím spojené
žádosti v Souborném katalogu o číslo ČNB (naskenováno a odesláno 149 obálek),
- byly aktualizovány katalogizační záznamy a status publikací náležejících do historického a vzácného fondu.
Do databáze elektronických dokumentů jsou průběžné ukládány elektronické verze
obecních zpravodajů.

*

Byla vypracována bibliografie článků ze Zvuku za léta 2006–2011.

*

Průběžně je doplňována databáze regionálních osobností.

Ochranné reformátování
* V rámci projektu Digitalizace a ukládání dat (součást projektu Rozvoj služeb eGovernmentu
v krajích), který řeší Zlínský kraj, byla ustavena pracovní skupina Centrum digitalizace, ve
které jsou zástupci všech institucí, z jejichž fondů se bude digitalizovat. Pracovní skupina
připravovala jednak seznamy dokumentů navržených k digitalizaci, jednak podklady pro
zadávací dokumentaci k vypsání veřejné zakázky.
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*

Do digitální knihovny byly importovány tituly Tep nového Zlína (1946-1948), včetně dvou
jeho bibliografických předchůdců, kterými byly Nový Zlín (1945) a Tep soudobého života
(1945).

*

Pokračovala digitalizace starých přírůstkových seznamů (svazek p. č. 32 001–40 000).

Odborné konference, semináře
Počet seminářů pořádaných KKFB

5

Počet účastníků celkem

245

Příspěvky na vlastních seminářích

7

Vystoupení na akcích jiných subjektů

3

Seminář 6. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (30. března, Zlín, 75 účastníků, z toho
56 zástupců obcí).
Na programu semináře byly příspěvky: Činnost knihoven v roce 2010 v číslech (Ing. J. Tomancová,
KKFB), Knihovna – tradiční značka dobré kvality (Mgr. Z. Houšková, NK ČR), Užitečné informační
zdroje o literatuře na internetu nejen pro knihovníky (L. Skládalová, Městská knihovna
Luhačovice) a Vyhlášení výsledků O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Zlín (I. Navrátilová,
KKFB). Nejlepším knihovníkem okresu byl vyhlášen Miroslav Častulík z Obecní knihovny ve
Vlachově Lhotě.
Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje ve spolupráci s Masarykovou
veřejnou knihovnou Vsetín (5. května, Vsetín, 50 účastníků).
Na seminář zazněly příspěvky: Čtenáři a čtení v České republice – nad 2. reprezentativním
výzkumem (Prof. J. Trávníček, ÚČL AV ČR, Brno), Aktualizace standardu pro veřejné knihovny
(PhDr. V. Richter, NK ČR), Jak si vedou profesionální knihovny v kraji? (Ing. J. Tomancová, KKFB),
Okolo knihovnického pultu (Bc. Z. Haplová, MVK Vsetín).
Seminář Dítě předškolního věku ve spolupráci s Klubem dětských knihoven Zlínského kraje
(25. května, Zlín, 35 účastníků)
Odborný seminář pro pracovníky dětských knihoven byl zaměřen na práci s dětmi předškolního
věku. Mgr. E. Zajitzová (Fakulta humanitárních studií UTB ve Zlíně) představila dítě předškolního
věku z pohledu vývojové psychologie a výsledky čtenářské gramotnosti v kontextu Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. I. Štanclová (KKFB) seznámila s činností
odborné sekce Informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách.
Zasedání sekce Informačního vzdělávání uživatelů SDRUK (2. – 3. listopadu, Zlín, 19 účastníků).
Pracovní jednání vedla předsedkyně IVU Veronika Peslerová, která zhodnotila dosavadní činnost
sekce a představila postery, které IVU v samostatném bloku uvedla na konferenci Knihovny
současnosti v Českých Budějovicích. Členové diskutovali zaměření sekce, shodli se na důležitosti
zkvalitnit informační vzdělávání a podporu informační gramotnosti jednotlivých věkových
skupin až do úrovně studentů středních škol.
XI. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (15. listopadu, zámek Kinských ve
Valašském Meziříčí, 23 účastníků)
Mgr. D. Valůšek (Státní okresní archiv Zlín) představil nový historický časopis Východní Morava,
který bude s roční periodicitou vydávat MZA Brno prostřednictvím SOkA Zlín, Kroměříž, Uherské
Hradiště a Vsetín. Ing. J. Kaňka přednesl příspěvek na téma Co nového na síti? Užitečné
informační zdroje nejen regionální. Mgr. I. Mátlová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)
referovala o 35. semináři knihovníků AMG v Českém Těšíně. Ing. J. Kaňka a Bc. H. Vašková
následně moderovali pracovní debatu na téma Věcné zpracování dokumentů, autority, sdílení.
Tradičním bodem byly informace z dění v paměťových institucích (zajímavé ediční počiny,
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informace z odborných akcí, pozvánky) a proběhla také prohlídka expozice Staré tisky vyprávějí
s odborným výklad Mgr. J. Fabiánové, (Muzeum regionu Valašsko).
Seminář dobrovolných knihovníků okresu Zlín (16. listopadu, Zlín, 43 účastníků).
Na semináři zazněly prezentace: Knihovna roku 2010 – Obecní knihovna v Petrůvkách
(Ing. J. Krejčí), Knihovna roku 2011 Zlínského kraje – Místní knihovna ve Vlachově Lhotě
(L. Mana, M. Častulík), Regionální funkce v číslech, krátké ohlédnutí (I. Navrátilová), O novinkách
z beletrie očima knihovnice (Mgr. Z. Ondrášová).
Vystoupení pracovníků KKFB na seminářích viz příloha 7.

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,
Analytické zpracování vybraných periodických titulů z fondů Národní knihovny ČR,
Benchmarking knihoven, Digitální knihovna Zlínského kraje, Zvýšení adaptability
zaměstnanců organizací působících v sekci kultura aj.) a pracovních skupin, které jsou
ustaveny při NK ČR a v rámci Sdružení knihoven ČR.

*

KKFB je kolektivním členem profesních organizací Sdružení knihoven České republiky
(SDRUK), Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), České národní skupiny
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML).

*

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. V odborných sekcích
SDRUK (regionální funkce, bibliografie, informační technologie atd.), jsou členy pracovníci
KKFB, kteří se tak aktivně podílejí na řešení společných projektů apod.

*

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

*

V rámci Klubu dětských knihoven Zlínského kraje spolupracuje KKFB s Knihovnou Bedřicha
Beneše Buchlovana Uherské Hradiště, Knihovnou Kroměřížska a Masarykovou veřejnou
knihovnou Vsetín na programech pro děti a na vzdělávání knihovníků dětských knihoven.

*

KKFB se průběžně podílí na tvorbě a doplňování bibliografie baťovské literatury a webu
Tomáše Bati http://tomasbata.com (projekt Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).

*

KKFB spolupracuje s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně na průběžné aktualizaci
webových stránek Františka Bartoše www.frantisekbartos.cz.

*

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

*

Na organizaci a realizaci festivalu Literární jaro spolupracovala KKFB s kulturními
a vzdělávacími institucemi Zlínského kraje.

*

Při vzdělávání knihovníků ZK spolupracuje KKFB s dalšími institucemi a externími
odborníky.
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Členství v odborných orgánech a pracovních skupinách
KKFB je kolektivním členem profesních organizací Sdružení knihoven České republiky (SDRUK),
Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), České národní skupiny International
Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML).
Členství v odborných orgánech a pracovních skupinách:
* Ing. M. Bartíková – pracovní skupina pro analytické zpracování při NK ČR
*

E. Filípková – Sekce pro bibliografii SDRUK ČR

*

PhDr. Z. 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, řídící výbor projektu Krajské kulturní a vzdělávací
centrum

*

Ing. J. Kaňka – Sekce pro informační technologie SDRUK ČR, pracovní skupina pro
ochranné reformátování NK ČR, pracovní skupina Centrum digitalizace

*

J. Marek – Sekce pro informační technologie SDRUK ČR

*

J. Řeháková – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů (zvukové
dokumenty) při NK ČR

*

RNDr. H. Šimová – komise MK ČR pro dotační program VISK 2, komise pro služby při NK ČR

*

I. Štanclová – sekce Informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách SDRUK ČR

*

Ing. J. Tomancová – Sekce pro regionální funkce SDRUK ČR, Sekce veřejných knihoven
SKIP, Regionální výbor SKIP Brno, krajská komise soutěže Vesnice roku

*

bc. H. Vašková – pracovní skupina pro věcné zpracování monografií při NK ČR

*

Ing. S. Vráblíková – Sekce vzdělávání SKIP

*

Mgr. Z. Vrtalová – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů (elektronické
zdroje) při NK ČR

*

J. Zaorálková – pracovní skupina pro jmenné zpracování monografií při NK ČR
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Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje
Počet akcí

Počet
účastníků

Kurzy počítačové gramotnosti a ICT

7

67

Odborné vzdělávání

6

145

Odborné vzdělávání (interní) pro KKFB

1

14

Interní kurzy (angličtina) pro KKFB

2

13

Odborné vzdělávání (externí) pro KKFB

23

30

Celkem

39

269

Vzdělávání pro knihovníky

Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Zlínského kraje
Knihovna získala na financování projektu Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci
s informačními technologiemi dotaci MK ČR z programu VISK 2 v celkové hodnotě 20 000 Kč.
V průběhu roku 2011 se uskutečnilo 7 kurzů počítačové gramotnosti, tj. 60 hodin výuky.
Základem obsahové náplně výuky byly kurzy připravené v rozsahu ECDL s přihlédnutím
k potřebám knihovníků. V roce 2011 proběhly 3 kurzy vycházející z modulů ECDL na
začátečnické úrovni. Další 4 kurzy se zaměřily na pokročilejší uživatele s cílem přispět
k prohlubování nabytých znalostí, resp. reagovat na sílící tendence propagovat činnost
knihoven na sociálních sítích a využít těchto prostředků pro neformální komunikaci s uživateli.
Přehled kurzů realizovaných v rámci projektu VISK2 v roce 2011
Počet hodin

Počet
účastníků

Počet
absolventů

5

8

8

Základy MS Excelu 2007

15

9

8

Úvod do MS Power Point 2007

15

10

7

MS Excel 2007 pro pokročilejší

10

11

10

Sociální sítě v prostředí knihoven

5

11

11

Pokročilé vyhledávání v knihovnických
zdrojích na internetu

5

8

8

Knihovna 2.0

5

10

10

60

67

62

Typ kurzu
Správa počítače a počítačová bezpečnost

Celkem

Celkový počet zúčastněných knihoven je 17 (1 krajská, 9 městských, 6 obecních, 1 školní).
Účastníci kurzů ICT podle okresů
Okres

Počet účastníků

3

Kroměříž
Uherské Hradiště

11

Vsetín

0

Zlín

53

Celkem

67
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Ostatní akce pro knihovníky Zlínského kraje a celostátní akce
Počet hodin

Počet
účastníků

24

12

Informujte a nechejte se informovat
17. května
Ing. J. Kaňka (KKFB)

4

19

Seminář Klubka dětských knihoven
25. května
Mgr. E. Zajitzová (UTB Zlín), I. Štanclová (KKFB)

3

35

Současná ruská literatura nejen v českých překladech
1. června
Mgr. A. Rosíková (UTB Zlín)

3

18

Prezentace z cesty po rakouských knihovnách
29. června
Hana Vašková (KKFB)

1

13

Kooperativní tvorba a využívání autorit ve jmenné a věcné
katalogizaci
27. září
(Ve spolupráci s Knihovnou UTB ve Zlíně)
Bc. H. Vašková (KKFB), V. Adámková a D. Kovářová
(Knihovna UTB)

6

27

Seminář o e-knihách
9. listopadu
PhDr. P. Škyřík, Ph. D. (KISK, FF MU Brno)

4

34

44

145

Název / Termín / Lektor
Knihovnické minimum
5.,12.,19. dubna a 3. května
J. Hoferková, E. Filípková, I. Navrátilová, R. Rajnošková,
RNDr. H. Šimová, Ing. J. Tomancová (KKFB); J. Dorňáková
(Městská knihovna Valašské Klobouky), S. Ondrášová
(Knihovna Boženy Benešové Napajedla), Mgr. Z. Netočná
(externí lektor, psycholožka, personalistka)

Celkem
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5. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH, PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTACE A DARY
Dotace jiných subjektů

Donátor / Program
MK ČR / VISK 2
Mimoškolní vzdělávání
knihovníků
MK ČR / VISK 3
Informační centra
veřejných knihoven
MK ČR / program na
podporu projektů
v oblasti literatury
Nadace
Děti-kultura-sport
Kulturní fond MZ
SKIP ČR, Skanska /
Maraton čtení

Název projektu
Vzdělávání knihovníků
Zlínského kraje pro práci
s informačními
technologiemi
WWW katalogy knihovních
fondů obecních knihoven
regionu Štítná nad Vláří
ZVUK Zlínského kraje :
Časopis pro kulturu
a společenské dění 2011
Den pro dětskou knihu ve
Zlíně
Týden knihoven, Po
setmění v knihovně VI.
Židovské památky
Zlínského kraje

Odpovědný řešitel
Ing. S. Vráblíková,
RNDr. H. Šimová

Dotace
20 000 Kč

I. Navrátilová

38 000 Kč

Mgr. P. Gajdošíková
Ing. E. Pavlíčková

40 000 Kč

Mgr. P. Gajdošíková

10 000 Kč

Mgr. P. Gajdošíková,

5 000 Kč

Mgr. P. Gajdošíková

1 500 Kč

KKFB získala na rok 2011 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.
V měsíci září byla dotace na provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
navýšena o 98 000 Kč.
Přístup do databází Tam-Tam Anopress (mediální a vědomostní databáze) (výše dotace
47 520 Kč) a ASPI (právní informační systém) byl v rámci konsorcia knihoven částečně dotován
z programu MK ČR VISK 8/A – Informační zdroje.
Celoroční přístup do databází EBSCOhost byl v rámci národního konsorcia částečně dotován
z programu MŠ ČR 1N – Informační zdroje pro výzkum (výše dotace 161 310 Kč).
KKFB jako kolektivní člen SKIP se přihlásila k účasti na projektu Únie zaměstnavatelských svazů
Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích, který
umožní čerpat dotace ze Strukturálních fondů EU (OP Lidské zdroje a zaměstnanost) na další
vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím inovativních kurzů a školení. Projekt pokračuje v roce
2012.

Přijaté dary (nefinanční)
KKFB obdržela dary – dokumenty do knihovního fondu od dárců – ministerstva, úřady,
knihovny, vydavatelé, neziskové organizace, soukromé osoby v celkové hodnotě 476 460 Kč.
Odměny do soutěží Hledání, Erbenománie a Moje oblíbená pohádková postava věnovali partneři
projektů Euromedia Group, k. s., Květinářství Halka Adamová, Knihkupectví bux.cz, Nadace Dětikultura-sport.
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Příprava projektů a koncepcí
*

Pracovníci KKFB se účastnili jednání pracovních skupin projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT
(Krajské kulturní a vzdělávací centrum). Byly zpracovány podklady pro projekty a veřejné
zakázky interiérů, informačních technologií a RFID technologie.

*

Byly připraveny podklady pro zpracování a proběhlo připomínkování dokumentu
Strategie rozvoje marketingu a propagace příspěvkových organizací v oblasti kultury
Zlínského kraje 2012–2016.

*

Pracovník KKFB je členem pracovní skupiny Centrum digitalizace projektu Zlínského kraje
Digitalizace a ukládání dat (součást projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích).

*

Ředitelka KKFB v rámci Ústřední knihovnické rady spolupracovala na přípravě Koncepce
rozvoje knihoven ČR v letech 2011–2014.
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6. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 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.
Na přípravě programů a jejich realizaci se podílejí oddělení pro děti a mládež a hudební
oddělení v Ústřední knihovně, Obvodní knihovna Díly, Obvodní knihovna Jižní Svahy a Obvodní
knihovna Malenovice.
Vzdělávání pro školy

Počet pořadů

Mateřská škola

50

Základní škola

347

Speciální škola

43

Střední škola

2

Celkem

442

Podrobný přehled programů pro školy je uveden v příloze 5.

Programy pro děti s volným přístupem pro veřejnost
*

Wild Web Woods – Celostátní soutěž určená dětem od 7 do 10 let. Zábavnou formou měly
děti možnost naučit se pracovat s počítačem a internetem (28. ledna).

*

V průběhu roku se uskutečnily tři výtvarné dílny:

*

- Přijďte si namalovat a nakreslit filmového hrdinu (jarní prázdniny 14. –18. února)
- Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný. Děti se naučily netradiční zdobení
velikonočních vajíček technikou lepení barevných bavlnek a zdobení korálky. Připravila
Hana Galatíková (19. dubna).
- Barevné Vánoce. Předvánoční výtvarná dílna nejen pro děti, kterou připravila
Hana Galatíková. Děti si mohly zhotovit vánoční ozdoby ze sádry nebo z korálků
(20. prosince).
Podpora dětského čtenářství:
- Čtení je dobrodružství – prezentace nakladatelství dětské literatury Baobab, beseda
s redaktorkou Terezou Horváthovou a výtvarná dílna s ilustrátorkami Michaelou
Kukovičovou a Evou Volfovou. Pořad byl součástí festivalu Literární jaro 2011
(4. května).
- Ve spolupráci s Nakladatelstvím Thovt, s. r. o., byly realizovány dva pořady na podporu
dětského čtenářství Za pokladem kapitána Černovouse a Tajemná výprava do starověku
(22. září).
- Společnou akcí Klubu dětských knihoven Zlínského kraje bylo scénické čtení pod
názvem Pohádky Miloše Macourka (Zuzanka a písmenka, Žlutá bunda s pokaženým
zipem) v podání herců Slováckého divadla Uherské Hradiště (17. října).
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*

Literární soutěž pro děti Hledání pro děti od 6 do 15 let
11. ročník soutěže s mottem Žijeme ve světě počítačů byl vyhlášen v září 2010. Své literární
práce poslalo 241 dětí z 28 škol zlínského okresu. Slavnostní vyhlášení vítězů okresního
kola proběhlo v KKFB 20. dubna 2011.
Vyhlášení a odměnění vítězů krajského kola soutěže se uskutečnilo 18. května v Uherském
Hradišti, v programu vystoupili herci Slováckého divadla Uherské Hradiště. Vítězné práce
byly otištěny ve sborníku Kde končí svět 2011.
V září 2011 byla vyhlášena témata 12. ročníku okresního kola soutěže, která je každoročně
součástí projektu Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků
ČR Kde končí svět. Pro školní rok 2011/2012 bylo v projektu vypsáno motto Český rok. Děti
ve všech krajích České republiky měly napsat, jak prožívají jednotlivé měsíce v roce –
o svých zálibách, radostech, rodině, kamarádech, škole – každý měsíc jiný kraj (pro děti ve
Zlínském kraji byl vylosován měsíc duben). V KKFB jsme ústřední motto rozepsali do témat
Jak to chodí na apríla, Duben u nás doma, Otloukej se, píšťaličko aneb moje Velikonoce, Po
roce plave jaro v potoce. Do uzávěrky soutěže 30. listopadu poslalo své příspěvky 132 dětí
z 24 škol.

*

Čítárna u Čerta s knihou
V týdnu od 30. května do 3. června se v oddělení pro děti v Ústřední knihovně uskutečnil
cyklus 10 besed Čarodějné čtení, který byl součástí doprovodného programu
51. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Pro děti předškolního a školního věku
četli hosté festivalu Michal Dlouhý, Markéta Hrubešová, Oldřich Navrátil, Arnošt Goldflam,
Pavel Nový, Halina Pawlowská, Martin Dejdar, Miroslav Donutil, Petr Nárožný a Dana
Morávková.

*

Výstava školních časopisů a literárních sborníků (ve spolupráci s Abeceda, o. s.),
2.–30. září
Putovní výstava prezentovala výsledky soutěží Náš časopis 2010 a Nadílka našich dílek
2010, které v roce 2010 uspořádalo občanské sdružení Abeceda. Doprovodnou akcí výstavy
byla Beseda s redaktory Zlínského deníku Šárkou Šarmanovou a Davidem Karolou (14. září).
Výstava i debata byly součástí projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování.
Tento projekt byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR.

*

V Týdnu knihoven (3.–7. října) byly pro děti připraveny pořady:
- Literární kufr – v celém týdnu proběhly dvakrát denně soutěžní programy pro děti
4. a 5. tříd (oddělení pro děti Ústřední knihovny)
- Součástí večerního programu Po setmění s Erbenem bylo v oddělení pro děti pásmo
kvízů Erbenova pokladnice pohádek (5. října).
- V oddělení pro děti, v obvodních knihovnách a pobočce Podhoří byly instalovány
nástěnky s názvem Čtenářský vzkazovník aneb Přečti si. Na nich si děti formou
barevných lístků doporučovaly knihy, které přečetly a které se jim líbily.
- V Obvodní knihovně Jižní Svahy se v Půlhodince s pohádkou mohly děti zaposlouchat
do pohádkových příběhů Karla Jaromíra Erbena.
- Obvodní knihovna Díly připravila besedy pro MŠ Pohádky Karla Jaromíra Erbena.

*

Moje oblíbená pohádková postava (2.–24. listopadu)
Výtvarná soutěž pro děti do 10 let. Do soutěže děti zaslaly celkem 205 obrázků. Jejich
hodnocení proběhlo v průběhu akce Den pro dětskou knihu, při které byly děti, jejichž
obrázky dostaly největší počet bodů, také odměněny.
27

*

Den pro dětskou knihu (26. listopadu)
Sobotní předvánoční program v knihovně pro děti, jejich rodiče i prarodiče s podtitulem
Pozvání do říše pohádek a příběhů zahrnoval:
- loutkovou hru Velký Fuk v podání Divadla Kufr, následovala škola žonglování,
- výstavku soutěžních obrázků Moje oblíbená pohádková postava, vyhlášení a odměnění
vítězů,
- andělskou výtvarnou dílnu (zhotovení jednoduchých vánočních dekorací),
- čtení vánočních příběhů,
- registraci dětí do 10 let zdarma,
- prodej knih pro děti (Bux, Kniha Zlín, KKFB).

Kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost
Počet

Účastníci

Výstavky

32

15 161

Přednášky pro veřejnost

32

1 093

Počítačové kurzy

26

124

Celkem

90

16 378

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 6).
Kulturní a vzdělávací pořady (besedy, přednášky, autorská čtení apod.:
- pokračoval cyklus Filmová tvorba ve Zlíně (jedna přednáška)
- pokračoval cyklus Rozumíme historii?!, který je realizován ve spolupráci se SOkA Zlín (tři
přednášky)
- ve spolupráci s Domem seniorů Zlín byly připraveny pravidelné hudebně literární
pořady (8 pořadů)
- pokračovala spolupráce s Francouzsko-českým klubem Zlín přednáškou ve francouzštině
Týden knihoven
KKFB se zúčastnila 15. ročníku Týdne knihoven (3.–7. října), který každoročně vyhlašuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Letošní program Týdne knihoven byl věnován 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena. Ve
středu 5. října proběhl tradiční večerní program Po setmění s Erbenem. Atmosféra večera se
nesla v duchu 19. století, návštěvníky uvítal K. J. Erben a B. Němcová v podání Martina Pášmy
a Evy Filípkové. V průběhu večera mohli návštěvníci zhlédnout Erbenovy balady Polednice
a Vrba v hereckém ztvárnění knihovníků, taneční a hudební vystoupení ZUŠ Zlín – Jižní Svahy,
výstavu různých vydání Erbenových Kytic nebo ochutnat drobné občerstvení Spolku dobrých
hospodyněk. V atriu knihovny zazpíval Smíšený pěvecký sbor Dvořák Zlín. K vidění byla výstava
Karel Jaromír Erben 1811/2011, kterou vytvořil Ústav pro českou literaturu AV ČR. Součástí
večera bylo ocenění výherců internetové soutěže inspirované Erbenovým životem a dílem, která
proběhla, stejně jako další akce věnované připomínce Erbenova výročí, v rámci Erbenománie.
Akce v rámci Týdne knihoven finančně podpořil Zlínský kraj, Statutární město Zlín, Kniha Zlin,
květinářství Halka Adamová.
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Literární jaro 2011
Pozvání na festival, který se konal od 27. dubna do 10. května, přijaly známé literární osobnosti,
jejichž dílo patří do současné moderní literatury, ale i autoři, kteří debutovali teprve nedávno.
Zahájení festivalu 27. dubna bylo věnováno představení knihy Milovníci knížek a vernisáži
výstavy fotokoláží Miroslava Huptycha v Muzeu jihovýchodní Moravy. Návštěvníci měli
možnost zhlédnout výstavu v muzeu do poloviny května. V programu vystoupili spisovatelé
Antonín Bajaja, Miroslav Huptych, Josef Kejha, herec Městského divadla Zlín Gustav Řezníček
a klarinetový soubor Habanera kvintet ZUŠ Morava.
Další podvečery patřily autorskému čtení Terezy Brdečkové a Jiřího Dědečka, Petry Hůlové
a Vesny Tvrtković, z vydaných knih i z dosud nepublikovaných textů četli Hana Lundiaková,
Hana Pachtová a Tomáš Změškal.
Speciální pořady byly věnovány knihám pro děti a jejich autorům. V úterý 3. května Tereza
Horváthová spolu s ilustrátorkami Michaelou Kukovičovou a Evou Volfovou představily knihy
nakladatelství Baobab. Následující den dopoledne byla v KKFB připravena pro děti výtvarná
dílna pod vedení ilustrátorek Baobabu. Markéta Pilátová, Ivan Binar a Iva Pecháčková byli
hosty programu věnovaného knihám z nakladatelství Meander.
Předposlední večer byl věnován hudbě a poezii. Ze své tvorby četla básnířka Marie Šťastná,
laureátka Ceny Jiřího Ortena, dále vystoupil básník a výtvarník Aleš Kauer a básníci Jan Vilímek
a Jiří Pejla, které hrou na klavír doprovodil Ladislav Moravetz.
Festival zakončilo společné vystoupení Edy Kriseové a Miroslava Zikmunda. Oba spisovatelé
představili své nedávno vydané knihy Necestou slečny H. a dnešní Afrikou a Legenda H+Z.
Festival uspořádala KKFB ve spolupráci s INNIT ART, o. p. s. a nakladatelstvím Kniha Zlín. Konání
festivalu podpořili Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje a nakladatelství KNIHA ZLIN.

Školení, kurzy pro veřejnost
Bylo uspořádáno 26 kurzů v celkovém rozsahu 145 hodin, kterých se zúčastnilo 124 účastníků
Témata kurzů:
* Začínáme pracovat s počítačem
*

Internet pro začátečníky

*

Elektronická pošta a komunikace přes internet

*

Jednoduchá práce s texty

*

Jednoduchá práce s tabulkami

*

Služby elektronického katalogu KKFB

*

Sociální sítě

*

Práce na PC pro rodiče (Kurz probíhal ve spolupráci s Centrem pro rodinu od 7. října do
16. prosince. Obsahem bylo prohloubení znalostí práce s kancelářským balíkem MS OFFICE
ve verzi 2007).
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7. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Počet
Vydané publikace

1

Vydaná periodika (tituly)

1

Odborné texty v publikacích a periodikách vydaných jinými subjekty

8

Články v denním a odborném tisku

154

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

20

Ohlasy na webových stránkách

52

Vystoupení v rozhlasovém vysílání

16

KKFB vydala a podílela se na vydání a distribuci
KKFB vydala a podílela se na vydání a distribuci:
*

Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven 2010. Zpracovala Jana
Tomacová, odpovědná redaktorka Zdeňka Friedlová. Zlín : KKFB, 2011. ISBN 978-80-8688639-8. Neprodejné. Náklad 470 výt.

*

ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění. Zlín : KKFB, Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Slovácké muzeum Uherské
Hradiště, Muzeum Kroměřížska. 1990–. ISSN 1214-0139. Čísla: jaro/léto a podzim/zima
2011. Náklad čísla 500 výtisků.

*

Bylo zpracováno Kalendárium 2012 : vybraná výročí osobností města Zlína a publikováno na
webu KKFB http://www.kfbz.cz/kalendarium_2012.htm.

Publikační činnost pracovníků KKFB je uvedena v příloze 7.

Medializace instituce
*

*

*

*
*

V médiích bylo publikováno 242 příspěvků o knihovně (pozvánky a informace o kulturních
a vzdělávacích pořadech pro veřejnost a děti, o vydaných publikacích, o nových službách
atd.). Největší pozornost byla v médiích věnována projektu 14|15 BAŤŮV INSITUT a festivalu
Literární jaro Zlín.
Tiskové zprávy o KKFB byly publikovány na webových stránkách KKFB, na webu Zlínského
kraje, statutárního města Zlína a informačních serverech zaměřených na Zlínský kraj
a kulturní dění.
KKFB spolupracuje na marketingové koncepci projektu Krajské kulturní a vzdělávací
centrum, 14|15 BAŤŮV INSTITUT (příprava podkladů, spolupráce na zhotovení vizuálního
stylu a marketingové koncepce, poklady pro propagační materiály, spolupráce a organizace
akcí pro veřejnost). 31. srpna proběhla v KKFB moderovaná beseda o působení tří institucí
v rekonstruovaných budovách 14 a 15 továrního areálu: Knihovna, galerie, muzeum 21. století
v Krajském kulturním a vzdělávacím centrum.
Pro propagaci festivalu Literární jaro Zlín bylo domluveno mediální partnerství Českého
rozhlasu Brno a Mladé fronty Dnes, vytvořeny webové stránky a profil na Facebooku.
Přehled připravovaných akcí KKFB je každý měsíc zveřejňován na programových letáčcích,
v Magazínu Zlín, na webových stránkách města Zlína, Zlínského kraje a informačních
a vzdělávacích portálech (www.zlin.cz, www.zlinskozije.cz, www.vychodni-morava.cz,
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*
*

*

www.zkola.cz, atd.). Informace o akcích jsou průběžně aktualizovány na webových
stránkách krajské knihovny www.kfbz.cz. Pozvánky na výstavy a přednášky KKFB jsou
průběžně publikovány ve Zlínském deníku v rubrice Kulturní servis.
Bylo odesláno 42 čísel e-bulletinu (informace o aktualitách v knihovně rozesílané e-mailem).
Oddělení pro děti a mládež provozuje od roku 2010 blog Zlínská knihovnička
(http://deti.kfbz.cz/). Blog je určen dětským čtenářům, rodičům a pedagogům a přináší
aktuální informace o dění v oddělení, nabídku pořadů pro školy i veřejnost, tipy na dobré
čtení i zábavu.
K medializaci instituce je využíván mj. i profil knihovny na sociální síti Facebook
(www.facebook.com/knihovnazlin). Jsou zde publikovány informace o aktuálním dění,
pozvánky na akce, novinky ve fondu i ze světa literatury apod.
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PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST
8. ŘÍZENÍ A ORGANIZACE
*

K 1. červenci 2011 vznikl nový organizační útvar odborných činností, do kterého jsou
začleněny: oddělení informačních technologií a správy depozitních skladů, oddělení
doplňování a zpracování knihovního fondu a oddělení bibliografie a informačních služeb.
Byl vydán nový Organizační řád KKFB s účinností od 1. července 2011.

9. OPRAVY A ÚDRŽBA
*

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

*

Ústřední knihovna: oprava a ošetření podlahové krytiny, oprava topení, malování chodby,
nátěry oken, rekonstrukce letní čítárny.

*

Pobočky a obvodní knihovny: oprava osvětlení (Malenovice), oprava vodoinstalace (Díly),
malování (pobočka Podlesí).

*

Zařízení: oprava výtahu, oprava tiskařského stroje Risografu, oprava ohřívačů, spotřebičů,
detekčního a zabezpečovacího zařízení, oprava hasicích přístrojů a další drobné opravy.

*

Sklady: oprava požárního hlásiče ve skladu Malenovice a malba zatečeného stropu ve skladu na Kolektivním domě.

10.INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Výpočetní a komunikační technika
*

Bylo zakoupeno 16 nových počítačů, 2 barevné laserové tiskárny, 4 tiskárny pokladních
dokladů, dále byl pořízen 1 stolní skener A4, 2 ruční skenery čárových kódů, 1 záložní zdroj
(v několika stávajících vyměněny baterie), LCD televize a čtečka e-knih. Jako cenu pro
vítěze v celostátní soutěži Biblioweb získala knihovna tablet Samsung Galaxy.

*

Pokračovali jsme v optimalizaci správy a výkonu serverů – 3 fyzické servery byly
virtualizovány a u 2 dalších proběhl HW upgrade.

*

Vyřazená výpočetní technika (3 servery a 13 PC) byla předána k dalšímu používání
organizacím Zlínského kraje a naopak 4 pobočky knihovny byly vybaveny výkonnějšími
počítači vyřazenými z KÚ ZK. Dále byly knihovně převedeny do majetku 4 počítače
pořízené z projektu „Rozšíření Internetu do knihoven“.

*

Byla zakoupena roční podpora antivirového systému Symantec a evidenčního systému
Alvao, 5 licencí MS Windows 7 Professional Upgrade, 10 licencí MS Office 2010 SE
a serverový operační systém Windows 2008.

*

Proběhlo aktivní nasazení elektronické spisové služby v knihovně, připojení datové
schránky k této službě a zrušení datového trezoru u České pošty.
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*

Byl nasazen nový zálohovací software (Cobian Backup) a nová verze software pro aplikaci
docházky (HASAM). Probíhal také další vývoj vlastní aplikace pro přístup čtenářů na
internet v knihovně.

Automatizovaný knihovní systém
*

Byla zprovozněna nová funkce zasílání upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty (tzv.
předupomínky) registrovaným uživatelům e-mailem.

*

Vylepšení v online katalogu: odkazy na související dokumenty, automatické překódování
češtiny v hledaném řetězci, prvky pro výběr knihovny / pobočky ve vyhledávání, omezení
jen na absenční kategorie a optimalizace fungování košíku.

*

Bylo navrženo několik nových uživatelských statistik a tiskových sestav.

*

Na serveru knihovny byly publikovány online katalogy knihoven Rokytnice, Rokytnice –
pobočka Kochavec, Jestřabí a Šanov. Licence pro tyto 4 katalogy byly zakoupeny
s podporou z dotace programu VISK3 MK ČR.

*

Byl otestován modul OAI umožňující automatický sběr nově zkatalogizovaných záznamů
do Souborného katalogu ČR a připravena možnost rezervace nezpracovaných dokumentů.

*

Byla exportována data pro Kalendárium vybraných výročí osobností města Zlína v roce
2012.

11. HOSPODAŘENÍ KKFB V ROCE 2011
Rekapitulace (v Kč)

Neinvestiční prostředky

Krajský úřad – příspěvek na činnost

Investiční prostředky

24,467.000

-

2,900.000

-

98.000

-

3,120.000

-

Celkem

27,685.000

-

Hospodářský výsledek (v Kč)

Hlavní činnost

Doplňková činnost

29,775.201,28

109.601,04

29,974.390,38

192.447,00

199.189,10

82.845,96

z toho regionální služby
Účelová dotace ze SR
Ostatní dotace (Statutární město Zlín,
obec Valašské Klobouky)

náklady
výnosy
Hospodářský výsledek

282.035,06 Kč

Celkem hospodářský výsledek
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Na rok 2011 byl Krajské knihovně Františka Bartoše, příspěvkové organizaci, stanoven příspěvek
(po změnách) na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 24,467.000 Kč (z toho na zajištění
výkonu regionálních služeb 2,900.000 Kč).
1.

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK) ze dne 15. 12. 2010 usnesením č. j.
0375/Z13/10 byl schválen příspěvek na provoz ve výši
23,288.000Kč
z toho:

závazný objem prostředků na platy
závazný objem OON

311.000Kč

Odvod z investičního fondu
2.

12,715.000 Kč

650.000 Kč

Rozhodnutím Rady Zlínského kraje (RZK) ze dne 13. 6. 2011 usnesením č. j. 0485/R12/11 byl
schválen příspěvek na provoz ve výši
24,336.000 Kč
z toho:

závazný objem prostředků na platy
závazný objem OON

13,600.000 Kč
325.000 Kč

3. Rozhodnutím Rady Zlínského kraje (RZK) ze dne 14. 11. 2011 usnesením č. j. 1009/R22/11 byl
schválen příspěvek na provoz ve výši
24,467.000 Kč
z toho:

závazný objem prostředků na platy
závazný objem OON

13,711.000 Kč
325.000 Kč

Na základě usnesení RZK v měsících dubnu a květnu byly KKFB přiděleny neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu MK ČR na projekty:
- z programu VISK 2 (Mimoškolní vzdělávání knihovníků) ve výši 20.000 Kč,
- programu kulturních aktivit na vydání 2 čísel časopisu ZVUK 40.000 Kč a
- z programu VISK 3 (WWW katalogy knihovních fondů obecních knihoven regionu
Štítná nad Vláří) ve výši 38.000 Kč.
Další zdroje, které KKFB získala na rok 2011, jsou 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. V měsíci září byla dotace na provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb navýšena o 98 000 Kč.
Z Kulturního fondu města Zlína získala KKFB neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč na projekt
Týden knihoven – Po setmění v knihovně VI. Finanční prostředky byly použity na propagaci
(grafický návrh a tisk pozvánek a plakátů), technické zajištění (zapůjčení kostýmů) a nákup
odměn pro soutěžící a děti.
Od Nadace Děti-kultura-sport se sídlem v Uherském Hradišti získala KKFB nadační příspěvek ve
výši 10.000 Kč na náklady spojené s akcí Den pro dětskou knihu ve Zlíně, zejména na divadelní
představení, knižní odměny pro děti, propagaci. Čerpání proběhlo ve druhé polovině roku 2011
v plné výši.
V rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci
kultura“realizované Unií zaměstnavatelských svazů ČR nárokuje KKFB náklady na jízdné a výdaje
za ubytování účastníků kurzu ve výši 15.112 Kč. Řídící rada projektu rozhodne o výši úhrady
požadovaných nákladů během 1. čtvrtletí 2012.

34

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 2011 zajistil zřizovatel – Zlínský kraj – financování KKFB ve výši 81,6 %, dotace ze SR činila
0,3 %, statutární město Zlín přispělo částkou ve výši 10,4 % a z vlastních příjmů a zapojením
fondů bylo pokryto 7,7 % nákladů v hlavní činnosti.
Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši
199.189,10 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 2011 hospodařeno se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši
82.845,96 Kč.

Investice
Zdroje:

229.456,71 Kč

Zůstatek investičního fondu
odpisy hlavní činnost

630.296,00 Kč

převod z rezervního fondu

350.000,00 Kč

Celkem zdroje
Použití:

980.296,00 Kč

osobní automobil Škoda Octavia

449.000,00 Kč

frankovací stroj

40.502,40 Kč

Odvod zřizovateli

650.000,00 Kč

Celkem použití

1.139.502,40 Kč

Přehled počtu zaměstnanců
Průměrný evidenční počet zaměstnanců:
- fyzické osoby
61
- přepočtený stav
58,63
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2011
z toho:
- odborní pracovníci
- THP
- dělníci
Pracovníci se ZPS

61
47
6
8
0
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Odvětví: Kultura
Název organizace: Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace

IČ: 70947422

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2011
Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

Rozpočet

Rozpočet

UR

Skut.

%

Rozpočet

UR

Skut.

%

Rozpočet

UR

Skut.

%

2006

2011

k 31.12.

k 31.12.11

plnění

2011

k 31.12.

k 31.12.11

plnění

2011

k 31.12.

k 31.12.11

plnění

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

Číslo
účtu
501

Spotřeba materiálu

502

v Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

v Kč

4 024

4 298

4 520 395,60

105

12

12

18 319,39

153

4 036

4 310

4 538 714,99

105

Spotřeba energie

605

605

589 278,05

97

3

3

1 227,50

41

608

608

590 505,55

97

503

Spotřeba ostatních neskl. dodávek

867

867

850 679,80

98

6

6

3 433,70

57

873

873

854 113,50

504

Prodané zboží

50

50

64 900,00

511

Opravy a udržování

2

2

1 695,00

85

217

217

210 565,40

97

512

Cestovné

80

80

103 033,00

129

513

Náklady na reprezentaci

101

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociální pojištění

525

Ostatní sociální pojištění

527
528
531
532
538

Ostatní daně a poplatky

541

50

50

64 900,00

130

215

215

208 870,40

97

80

80

103 033,00

129

20

20

20 141,60

101

3 607

3 483

3 087 030,19

89

2

2

756,00

13 026

14 036

14 036 000,00

100

69

69

66 685,00

4 353

4 690

4 691 059,00

100

23

23

17 168,00

34

39

38 775,00

99

Zákonné sociální náklady

635

645

622 793,00

97

Ostatní sociální náklady

125

125

96 451,00

77

130

20

20

20 141,60

3 609

3 485

3 087 786,19

89

97

13 095

14 105

14 102 685,00

100

75

4 376

4 713

4 708 227,00

100

34

39

38 775,00

636

646

623 109,45

125

125

96 451,00

Daň silniční

0

0

0,00

Daň z nemovitostí

0

0

0,00

2

2

1 550,00

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

543

Dary

0

0

0,00

547

Manka a škody

0

0

0,00

549

Ostatní náklady z činnosti

551

Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného majetku

552

2

2

1 550,00

1

1

316,45

32

78

96

78

46

74

168 814,00

228

46

74

168 814,00

228

618

633

630 296,00

100

618

633

630 296,00

100

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

0

0

0,00

553

Prodané cenné papíry a podíly

0

0

0,00

554

Prodané pozemky

0

0

0,00

Tvorba a zúčtování rezerv a opr.položek

0

0

0,00

562

Úroky

0

0

0,00

563

Kursové ztráty

0

0

78,00

569

Ostatní finanční náklady

63

63

45 056,64

72

28 488

30 043

29 884 802,32

99

555-6

Náklady (účtová třída 5) celkem

78,00
63

63

45 056,64

72

28 370

29 925

29 775 201,28

99,50

118

118

109 601,04

93

Hlavní činnost
Číslo

Skut.

%

Rozpočet

UR

Skut.

%

Rozpočet

UR

Skut.

%

2011

k 31.12.

k 31.12.11

plnění

2011

k 31.12.

k 31.12.11

plnění

2011

k 31.12.

k 31.12.11

plnění

v tis. Kč

v Kč

v tis. Kč

601

Tržby za vlastní výrobky

602

Tržby z prodeje služeb

604

Tržby za prodané zboží

611

Celkem

UR

Název ukazatele

účtu

Doplňková činnost

Rozpočet

v tis. Kč

v Kč

v tis. Kč

25

25

25 410,00

102

1 465

1 465

1 587 924,00

80

80

70 329,00

v tis. Kč

v Kč

205

217 857,00

106

108

1 465

1 465

1 587 924,00

108

88

80

80

70 329,00

88

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

0,00

622

Aktivace vnitroorganizačních služeb

0

0

0,00

623

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

0

0

0,00

624

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

0

0

0,00

641

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

0

0,00

642

Ostatní pokuty a penále

0

0

0,00

643

Platby za odepsané pohledávky

0

0

0,00

663

Kursové zisky

0

0

0,00

648

Zúčtování fondů

435

610

534 570,90

649

Ostatní výnosy z činnosti

30

30

50 304,00

651

Tržby z prodeje dlouhod.nehmotného a hmot.maj.

0

0

0,00

652

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

662

Úroky

669

Ostatní finanční výnosy

663

Kurzové zisky

655

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

656

610

534 570,90

30

30

50 304,00

180

v tis. Kč
145

435

120

192 447,00

107

168

0

0

0,00

30

30

20 734,48

0

0

0,00

0

0

118,00

0

0

0,00

Zúčtování zákonných rezerv

0

0

0,00

659

Zúčtování zákonných opravných položek

0

0

0,00

672

Výnosy z nároků na prostř. z ÚSC

23 288

24 467

24 467 000,00

674

Příspěvek na provoz ze státního fondu

0

0

0,00

671

Výnosy z nároků na prostř. ze SR

672

Výnosy z nároků na prostř. z měst

Výnosy (účtová třída 6) celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním

30

30

20 734,48

69

118,00

23 288

24 467

24 467 000,00

100

168

69

100

98

98 000,00

100

0

98

98 000,00

100

3 017

3 120

3 120 000,00

100

3 017

3 120

3 120 000,00

100

28 370

29 925

29 974 390,38

100

28 490

30 105

30 166 837,38

100

0

0

199 189,10

2

62

282 035,06

120

180

192 447,00

2

62

82 845,96

107

591

Daň z příjmů

0,00

0,00

0,00

595

Dodatečné odvody daně z příjmů

0,00

0,00

0,00

Výsledek hospodaření po zdanění

#DIV/0!

0

0

199 189,10

2

62

82 845,96

2

62

282 035,06
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Příloha 1
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvkové organizace
Adresy pracovišť pro veřejnost
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
Mokrá 455, 760 01 Zlín
Podlesí 5302, 760 05 Zlín
Prštné 570, 760 01 Zlín
Příluky, Dolní dědina 26, 760 01 Zlín
Štípa 763, 763 14 Zlín
Velíková 53, 763 14 Zlín

Příloha 2
Seznam pracovníků KKFB (k 31. 12. 2011)
Balická Naděžda Bc.

Mikulíková Hana Ing.

Bartíková Martina Ing.

Mikulková Jana Bc.

Bártová Simona

Mítová Lenka

Bělašková Ivana

Ondrášová Zuzana Mgr.

Beránková Ivana

Pavlíčková Eva Ing.

Bílková Jaroslava

Peprníčková Eva

Bobková Renata

Pikhartová Marcela

Cetkovská Mikesková Lenka

Podroužková Jana

Částková Pavla Bc.

Prucek Jiří

Dřímalová Olga

Rajnošková Radmila

Ďurechová Soňa

Rotterová Monika

Filípková Eva Bc.

Řeháková Jana

Fiurášková Anna

Řehánková Zdena

Friedlová Zdeňka PhDr.

Selingerová Jarmila

Frýželková Martina

Straková Dana

Gábová Eva

Šimová Helena RNDr.

Gajdošíková Pavla Mgr.

Štanclová Iveta

Hoferková Jana

Štěpaníková Jarmila

Horsáková Jindřiška

Štětkařová Hana

Huspeninová Kamila

Takácsová Veronika Mgr.

Chmelová Ivana

Tomancová Jana Ing.

Jiříčková Ladislava

Tréšková Jitka

Jourová Dagmar

Vaculíková Hana

Kaňka Jan Ing.

Vašková Hana Bc.

Krajčová Renata

Vráblíková Simona Ing.

Macík Josef

Vrtalová Zuzana Mgr.

Macíková Monika

Warzelová Věra

Maňasová Zdeňka

Zahradníčková Renata

Marek Jan Ing.

Zaorálková Jitka

Marušáková Jiřina

Zemánková Marie

Matulová Vlasta

Příloha 3
Nejpůjčovanější tituly v roce 2011
Beletrie
Pořadí

Název knihy / Autor

Počet
půjčení

1.

Romeo a Julie / William Shakespeare

120

2.

Muži, kteří nenávidí ženy / Stieg Larsson

117

3.

Dívka, která si hrála s ohněm / Stieg Larsson

116

Fiesta; I slunce vychází; Stařec a moře / Ernest Hemingway

113

4.–5.

Dívka, která kopla do vosího hnízda / Stieg Larsson

6.

Na krásné modré Dřevnici / Antonín Bajaja

106

7.

Lakomec; Misantrop ; Tartuffe / Moliere

105

8.

Manželky na odpis / Simona Monyová

101

9.

Román pro muže / Michal Viewegh

94

10.

Nebe nemá dno / Hana Adronikova

90

Naučná literatura
1.

Marie Baťová : první dáma Zlína / Pavel Hajný

68

2.

Smutkem neobtěžuju : rozhovor Marcely Pecháčkové / Livia Klausová

50

3.

Andělé v mých vlasech : vzpomínky / Lorna Byrneová

41

4.–5.

Gottland / Mariusz Szczygieł
Sedm století zlínských dějin / Zdeněk Pokluda

36

6.

Květ pouště : podivuhodné putování somálské kočovnice
/ Waris Dirieová, Cathleen Millerová

35

7.

Ekonomie dobra a zla : po stopách lidského tázání od Gilgameše
po finanční krizi / Tomáš Sedláček

33

8.

Příběh jednoho muže a jednoho města / Josef Vaňhara

32

9.–10.

Něžná náruč rodičů : moderní poznatky o významu správné
manipulace s novorozencem a malým dítětem / Eva Kiedroňová

31

Příloha 4
Srovnání vybraných číselných ukazatelů podle oddělení v letech 2011 a 2010
2011
Oddělení

Čtenáři
celkem

z toho
Návštěvníci
děti

Výpůjčky

Informační
Besedy
služby*)

pro dospělé čtenáře a IRC

8886

-

110445

613297

6494

21

pro děti

1374

1266

25188

154646

2524

256

pro mládež

1156

174

24894

93265

6334

2

studovna a čítárna

2

-

32802

125082

1227

-

hudební

8

-

3325

10658

573

52

28

1

274

3943

72

-

Obvodní knihovna Jižní Svahy

1263

483

26614

155071

8011

93

Obvodní knihovna Malenovice

618

165

9627

56544

2943

31

Obvodní knihovna Díly

381

97

12388

53193

355

18

pobočky

661

155

8525

28904

-

4

14377

2341

254082

1294603

28533

477

Z toho
Návštěvníci
děti

Výpůjčky

zvuková knihovna

Celkem
*)

dotazy bibliografické, faktografické, referenční a rešerše celkem

2010
Oddělení

Čtenáři
celkem

Informační
Besedy
služby*)

pro dospělé čtenáře a IRC

8 911

2

109 591

599 432

7 341

17

pro děti

1 229

11 29

21 567

125 237

2 669

255

pro mládež

1 343

-

24 888

92 000

5 100

18

-

-

42 269

132 607

1 112

-

hudební

19

-

4 025

11 304

1 115

46

zvuková knihovna

42

-

280

5 129

133

-

Obvodní knihovna Jižní Svahy

1 190

427

23 597

149 094

6 808

113

Obvodní knihovna Malenovice

598

154

8 826

52 873

1 954

33

Obvodní knihovna Díly

381

103

11 743

53 167

346

16

pobočky

629

128

8 882

28 650

-

3

14 342

1 943

255 668 1 249 493

26 578

501

studovna a čítárna

Celkem

Příloha 5
Programy pro školy
Ústřední knihovna – oddělení pro děti
Pro mateřské školy se uskutečnilo 17 exkurzí a besed (Zlínská knihovnička, Jak se chovat na
ulici, Pohádkové postavičky, Strašidla a čarodějnice).
Pro předškolní ročník mateřských škol byl připraven celoroční cyklus Barevný rok zaměřený na
rozvoj dětské fantazie, řeči, přípravu na školu a čtenářství. Program je inspirován barvami čtyř
ročních období.
V průběhu roku se uskutečnilo 39 besed pro žáky škol se speciálním zaměřením. Pro žáky ZŠ
proběhlo 177 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí:
* Moje první cesta do knihovny (ochrana a hygiena četby, rozdělení a uspořádání
knihovního fondu, práce s počítačem, seznámení s knihovnou)
* Internet (historie, vývoj, použití)
* Kamarádka knihovna (orientace v knihovně, stavění knihovního fondu, služby knihovny,
katalog knihovny)
* Systematická výchova k práci s informacemi (orientace v knihovně, stavění knihovního
fondu, služby knihovny, druhy knihoven, katalog knihovny…)
* Internet (historie, vývoj, použití, bezpečný internet)
* Historie písma a knihtisku
* Kniha a já (práce s knihou, orientace v knize, rejstříky, obsahy…)
* Kniha a já (práce s knihou, historie písma a knihtisku)
* Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)
* Se slušností nejdál dojdeš (základy společenské etikety)
* Ve stopách zlatokopů (Jack London)
* Karel IV. – císař a král
* Hříčky se slovíčky (český jazyk trochu jinak)
* Zdeněk Miler dětem
* Hrajeme si s pohádkou
* Děti v dějinách
* Tatínek hrdina (Arnošt Goldflam)
* Příběhy nejznámějšího veterináře (James Herriot)
* Literární kufr
* Svědek holocaustu Arnošt Lustig
* Žádný strach
* Ten vánoční čas
Ústřední knihovna – Oddělení pro mládež
Pro studenty středních škol se uskutečnily 2 lekce systematické práce s informacemi
(seznámení s organizační strukturou knihovny a jejími službami, seznámení s webovými
stránkami knihovny, vyhledávání v elektronickém katalogu KKFB, v databázích, praktické úkoly,
exkurze knihovny).
Ústřední knihovna – Hudební oddělení
Uskutečnily se 33 besedy pro ZŠ a 5 besed pro školy se speciálním zaměřením:
* Vývoj české populární hudby
* Klasikové české hudby
* Hudba pěti světadílů

*
*
*
*
*

Muzikály
Světem hudebních nástrojů
Klasikové české hudby – Bedřich Smetana
Klasikové české hudby – Antonín Dvořák
Vánoce ve světě

Obvodní knihovna Jižní Svahy
Pro děti MŠ se během roku uskutečnilo 20 besed a lekcí práce s informacemi (Čtení před spaním,
Budu čtenářem, Za pohádkou do knihovny, Poprvé v knihovně, Kamarádka knihovna, Zimní čtení,
Zimní a vánoční pohádky).
Pro žáky ZŠ se uskutečnilo 73 besed a lekcí práce s informacemi:
* Chci být čtenářem – poezie pro tebe
* Ludvík Aškenazy, spisovatel i novinář
* Chci být čtenářem – čtení pomáhá
* Asterix a Obelix ve světě komiksu
* Veršování s Františkem Hrubínem
* Chci být čtenářem – knihy s jarní tématikou
* Chci být čtenářem – čtení na prázdniny
* Vyznám se už v knihovně (práce s informacemi)
* Fantazy je „In“
* Vánoční čtení
V rámci pořadů projektu Chci být čtenářem následoval po besedě na dané téma literární kvíz
a ukázky a informace o zajímavých webových stránkách či internetových akcích pro dětské
čtenáře.
Obvodní knihovna Malenovice
Pro děti MŠ a žáky ZŠ se uskutečnilo 31 besed a exkurzí:
* Svět strašidel v pohádkách
* Ludvík Aškenazy, prozaik, dramatik, scenárista, autor knih pro děti
* Setkání v knihovně, hrdinové dětských knih
* Václav Čtvrtek – dětský hrdina v jeho díle
* Setkání v knihovně, seznámení s novými knihami
* Jiří Suchý, herec, zpěvák, dramatik, divadelní režisér, textař, výtvarník
* Seznámení s knihovnou
* Karel Jaromír Erben, básník, sběratel lidové slovesnosti
* Na Vánoce dlúhé noce….
Obvodní knihovna Díly
Uskutečnilo se 18 besed a lekcí práce s informacemi:
* Poznáváme svět
* Soutěžní odpoledne
* Ilustrace a ilustrátoři
* Pohádky Karla Jaromíra Erbena
* Poprvé v knihovně
* Práce s informacemi

Příloha 6
Kulturní pořady a výstavy pro veřejnost
19. ledna

Když muži se syny zpívají, zbraně mlčí
Ukázky z mezinárodního setkání mužských a chlapeckých pěveckých sborů
v Praze 2004, pořad ve spolupráci s Domem seniorů Zlín.

19. ledna

Neznámá fakta o obuvi v relikviáři sv. Maura aneb Máme v republice sandály
Jana Křtitele?
Přednáška Petra Hlaváčka o výsledcích výzkumu obsahu relikviáře sv. Maura,
na kterém se podíleli pracovníci FT UTB.

16. února

Jan Václav Hugo Voříšek a Antonín Rejcha
Odivuhodná cesta českých hudebníků mezi nejslavnější skladatele Evropy,
ve spolupráci s Domem seniorů Zlín.

16. února

Marie Baťová – první dáma Zlína
O své nové stejnojmenné knize, ale i o cestách po světě za baťovskými
pamětníky hovořil autor Pavel Hajný, úvodní slovo Pavel Velev, ve spolupráci
s Nadací Tomáše Bati.

23. února

Hermína Týrlová
Přednáška Jiřího a Petra Novotných, pokračování cyklu o filmové tvorbě
ve Zlíně.

9. března

Můj docela stručný životopis
Marcel Sladkowski představil stejnojmennou knížku pamětí veterána první
světové války, prvorepublikového baťovce a husitského jáhna Aloise Šafaříka.

16. března

Georg Philipp Telemann – král evropské hudby 18. století
Hudební pořad ve spolupráci s Domem seniorů Zlín.

16. března

Židovské památky Zlínského kraje
Beseda o nové stejnojmenné knize s autorem Jaroslavem Klenovským,
hudební doprovod Makabara trio. Součást Maratonu čtení v rámci Března –
měsíce čtenářů.

23. března

Pohádkové zpívání
Hudební pořad (pohádky Šípková Růženka a Kašpárek v pekle) studentů
Střední školy pedagogické a sociální Zlín, s. r.o., pro nejmenší děti.

6. dubna

Památné stromy Zlínského kraje
Stejnojmennou knihu, vydanou Zlínským krajem, představila autorka
Magdaléna Šnajdarová.

13. dubna

Sergej Prokofjev – 120. výročí narození
Nelehká cesta geniálního ruského skladatele ke světové slávě na západních
scénách, , pořad ve spolupráci s Domem seniorů Zlín.

27. dubna –
10. května

Literární jaro Zlín 2011

27. dubna

Zahájení Literárního jara 2011 – beseda a vernisáž výstavy Milovníci knížek.
V pořadu vystoupili Miroslav Huptych, Josef Kejha, Antonín Bajaja, Gustav
Řezníček a klarinetový kvintet ZUŠ Morava (Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně)

28. dubna

Večer s Terezou Brdečkovou a Jiřím Dědečkem
Hosty večera byla spisovatelka, scenáristka a novinářka Tereza Brdečková
a básník, hudebník a skladatel Jiří Dědeček.

29. dubna

Literární kavárna
Své knihy představily Petra Hůlová a Vesna Tvrtković, průvodní slovo
Marek Turňa. (Knihkupectví a kavárna LOFT 577)

3. května

Kniha není jen text
Spisovatelka a redaktorka Tereza Horváthová a ilustrátorky
Michaela Kukovičová a Eva Volfová představily knihy pro děti z nakladatelství
Baobab. Pořadem provázel Martin Pášma.

3. května

Nevšední próza
Ze svých vydaných i dosud nepublikovaných děl četli Hana Lundiaková,
Hana Pachtová a Tomáš Zmeškal. Pořadem provázel Marek Turňa. (Studio Z)

4. května

Meander pro děti i rodiče
Svá díla vydaná v nakladatelství pro děti a mládež Meander představili
Markéta Pilátová a Ivan Binar. O knihách nakladatelství Meander hovořila
Iva Pecháčková.

9. května

Večer poezie a hudby
Své básně představili Marie Šťastná, Aleš Kauer, Jiří Pejla a Jan Vilímek, klavírní
doprovod Ladislav Moravetz. (knihkupectví a kavárna LOFT 577)

10. května

Slavnostní ukončení Literárního jara
Večer s novinářkou a spisovatelkou Edou Kriseovou a spisovatelem
a cestovatelem Miroslavem Zikmundem uváděl Antonín Bajaja. (Vila
Tomáše Bati)

19. května

S Alešem Březinou o hudbě
Setkání s významným českým muzikologem a hudebním skladatelem,
ředitelem Institutu Bohuslava Martinů v Praze, ve spolupráci se Společností
Bohuslava Martinů Zlín.

25. května

Vlnění
Večer poezie s básníkem Zbyňkem Šiškou, lingvistou, bohemistou,
pedagogem, autorem několika básnických sbírek.

1. června

Le vin et ses secrets – Víno a jeho tajemství
Přednáška Aurélie Stettler ve francouzštině, ve spolupráci s Francouzskočeským klubem.

6. června

Strašidlení, aneb nebojte se čarodějnic
Představení amatérského divadélka Verva z Prahy pro žáky ZŠ, součást festivalu
Dny umění nevidomých na Moravě, ve spolupráci se SONS Zlín.

31. srpna

Knihovna, galerie, muzeum 21. století v Krajském kulturním a vzdělávacím
centrum
Beseda o působení tří institucí v rekonstruovaných budovách 14 a 15 továrního
areálu.

7. září

Dějiny Cikánů v českých zemích do 18. století
Přednáška Jiřího Hanzala z Basileje, ve spolupráci se Státním okresním
archivem Zlín v rámci cyklu Rozumíme historii?!

14. září

Z Vizovic kolem kontinentu
Životní příběh legionáře Josefa Sulíčka, vydaný knižně v roce 2010, představil
kronikář Vizovic Jiří Ludvíček, ukázky četly Irena Karásková a Anna Karásková.

5. října

Po setmění s Erbenem
Večerní program pro veřejnost inspirovaný 200. výročí narození
Karla Jaromíra Erbena

12. října

Jak Erben Kytici vázal a Dvořák do hudby vkládal
Z historie vzniku básnické a hudební verze Kytice, připraveno ve spolupráci
s Domem seniorů Zlín.

26. října

Dominik Fey – architekt proměn aneb Procházka od baroka po kubismus
Historik Ivan Bergmann seznámil posluchače s početným dílem architekta
Dominika Feye, který spoluvytvářel vzhled mnoha měst a obcí na Moravě,
například ve Zlíně jsou jeho dílem budova Záložny a dnešní krajské knihovny,
ve spolupráci se Státním okresním archívem Zlín v rámci cyklu Rozumíme
historii?!

9. listopadu

Ohlas Erbenova díla v hudbě 20. století
Hudba českých skladatelů inspirovaná Erbenovým dílem, připraveno
ve spolupráci s Domem seniorů Zlín.

22. listopadu

Podél cest
Beseda se spisovatelkou, cestovatelkou a novinářkou Pavlou Jazairiovou nejen
o její poslední knize.

23. listopadu

Šternberkové na Moravě
O roli Šternberků v dějinách Moravy přednášel historik Zdeněk Pokluda, ve
spolupráci se Státním okresním archívem Zlín v rámci cyklu Rozumíme
historii?!

30. listopadu

Antonín Dvořák: Biblické písně
Dvořákovo dílo v podání sedmi pěveckých hvězd, připraveno ve spolupráci
s Domem seniorů Zlín.

30. listopadu

Žalmy a žalmové písně
O poezii a písních, které byly inspirovány biblickými žalmy, promluvil autor
knihy Žalmúzie Jiří Pejla. Byla představena rovněž výtvarná část publikace,
jejímž autorem je Pavel Falátek, zhudebněné texty z knihy zazněly v podání
Ladislava Moravetze a básně v přednesu Radoslava Šopíka.

7. prosince

Vánoční řetěz – čtení inspirované Vánocemi
Ze svých oblíbených knih četli historik Ivan Bergmann, dramaturg
Vladimír Fekar, historik umění Václav Mílek, knihovnice Zuzana Ondrášová,
etnografka Blanka Petráková a herec Gustav Řezníček. V pořadu vystoupili žáci
ZUŠ Zlín, Štefánikova. Součástí pořadu byla prodejní výstavka výrobků Centra
služeb postiženým Zlín, o. p. s.

Výstavy
Ústřední knihovna
leden
Hravá písmena – ZUŠ Zlín, Štefánikova
únor

Barevné ladění – ZŠ Komenského I., Zlín

březen

Návrat ke knize – ZŠ Zlín, Kvítková

duben

Vem si medu maličko, budeš jako sluníčko! – DDM Astra

květen

Duhový svět – 5. B ZŠ Emila Zátopka, Zlín

červen

V očích dětí hrdinou – vítězné práce dětské výtvarné soutěže, ASTRA Zlín
a FILMFEST, s. r. o.
Bible včera, dnes a zítra – I4U, o.s. a Maranatha, o.s.

červenec, srpen

Romská řemesla – Sdružení dětí a mládeže Romů ČR

září

Výstava školních časopisů a literárních sborníků –Abeceda, o. s., putovní
výstava, která vznikla jako součást projektu Čtenářská gramotnost
a projektové vyučování podpořeného z prostředků ESF

říjen

Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme… – Klub přátel červenobílé hole, o. s.
Karel Jaromír Erben 1811/2011 – Ústav pro českou literaturu AV ČR v. v. i.

listopad

Moje oblíbená pohádková postava – součást programu Den pro dětskou
knihu

listopad, prosinec

Zimní malování – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

Obvodní knihovna Jižní Svahy
leden
Pohlazení po duši – výtvarné práce Ivy Adamové (regionální amatérská
malířka)
Když jsme ostrouhali pastelky – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
únor, březen
Vem si medu maličko, budeš jako sluníčko! – DDM Astra Zlín
březen, duben

Hrátky s papírovými proužky – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

květen, červen

Veselé kytary – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

červenec, srpen

Křídla motýlí – koláže ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

září, říjen

Dračí slet – výstavka papírových draků, ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

listopad

V pralese rostlin – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

prosinec

Pod betlémskou hvězdou – ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

Obvodní knihovna Díly
leden, únor
Zimní nálada – MŠ Zlín, tř. Tomáše Bati
březen – květen

Kreslíme pohádkovou postavu – ZŠ Komenského II., Zlín

červen – září

Děti z MŠ Slínová se těší na prázdniny – MŠ Slínová

říjen – prosinec

Děti a pohádka – MŠ Zlín, tř. Tomáše Bati

Obvodní knihovna Malenovice
únor
Tlouštíci – ZUŠ Zlín-Malenovice
duben

Květy ze zahrady – ZUŠ Zlín-Malenovice

červen – srpen

Přelidněná planeta – ZUŠ Zlín-Malenovice

říjen

Třídíme odpad – keramika, ZUŠ Zlín-Malenovice

listopad

Inspirace Jiřím Trnkou – ZUŠ Zlín-Malenovice

prosinec

Betlémy – ZUŠ Zlín-Malenovice

Příloha 7
Publikační činnost a vystoupení pracovníků KKFB na seminářích
Texty do publikací a periodik
1. FILÍPKOVÁ, Eva, KAŇKA, Jan. Bibliografie : ZVUK Zlínského kraje 2006–2010. ZVUK Zlínského
kraje, podzim/zima 2011, s. 117–144.
2.

FRIEDLOVÁ, Zdeňka, GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla. Erbenománie. ZVUK Zlínského kraje,
podzim/zima 2011, s. 113–114.

3.

KAŇKA, Jan. Půjčování elektronických knih v knihovnách. Čtenář : měsíčník pro knihovny,
roč. 63, č. 6 (2011), s. 203–205.

4.

KAŇKA Jan, POKLUDA, Zdeněk. Bibliografie baťovské literatury a její online prezentace.
In: Sdružení knihoven České republiky 2010. Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2011, s. 32–35.
ISBN 978-80-86249-60-5

5.

ONDRÁŠOVÁ, Zuzana. Jak drak plival oheň v Knihovně Napajedla. Čtenář : měsíčník
pro knihovny, roč. 63, č. 1 (2011), s. 36.

6.

ONDRÁŠOVÁ, Zuzana. Knihovna Boženy Benešové Napajedla. Čtenář : měsíčník
pro knihovny, roč. 63, č. 7-8 (2011), s. 277-279.

7.

TOMANCOVÁ, Jana. Regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji. Čtenář : měsíčník
pro knihovny, roč. 63, č. 9 (2011), s. 315–319.
KAŇKA, Jan, GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla. Rozmanitý Zlínský kraj a jeho periodika. (Příspěvek byl
připraven jako referát pro konferenci Regionální vlastivědná periodika a jejich místo
v historiografii, Muzeum Podblanicka ve Vlašimi, 24. – 25. 11. 2011. Bude publikován v roce
2012).

Vystoupení pracovníků KKFB na seminářích
1.

FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Krajská knihovna Františka Bartoše a senioři (Senioři – dobrovolníci,
spolupracovníci a partneři v knihovnách, 12. 10. 2011, Vsetín).

2.

KAŇKA, Jan: E-kniha a její čtečka – možnosti využití pro knihovny (seminář E-books,
23. 3. 2011, Uherské Hradiště).

3.

KAŇKA, Jan. Příprava a moderování sekce On-line služby knihoven a digitální svět
na konferenci Knihovny současnosti 2011 (14. 9. 2011, České Budějovice).

4.

KAŇKA, Jan. Co nového na síti? Užitečné informační zdroje nejen regionální (XI. Seminář
knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 15. 11. 2011, Valašské Meziříčí).

5.

KAŇKA, Jan, VAŠKOVÁ, Hana. Věcné zpracování dokumentů, autority, sdílení…
(moderovaná debata) (XI. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje,
15. 11. 2011, Valašské Meziříčí).

6.

ONDRÁŠOVÁ, Zuzana: O novinkách z beletrie očima knihovnice (Seminář dobrovolných
knihovníků okresu Zlín, 16. 11. 2011, Zlín).

7.

NAVRÁTILOVÁ, Ivana: Regionální funkce v číslech, krátké ohlédnutí (Seminář dobrovolných
knihovníků okresu Zlín, 16. 11. 2011, Zlín).

8.

NAVRÁTILOVÁ, Ivana: Vyhlášení výsledků soutěže O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu
Zlín (seminář 6. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 30. 3. 2011, Zlín).

9.

ŠTANCLOVÁ, Iveta: Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách nově (Seminář KDK
Zlínského kraje, 25. 5. 2011, Zlín).

10. TOMANCOVÁ, Jana: Činnost knihoven a plnění standardů VKIS v roce 2010 (seminář
6. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 30. 3. 2011, Zlín).
11. TOMANCOVÁ, Jana: Jak si vedou profesionální knihovny v kraji? (Seminář pracovníků
profesionálních knihoven Zlínského kraje, 5. 5. 2011, Vsetín).

Příloha 8
Akce pro školy a veřejnost 2011 (obrazová příloha)

Festival Literární jaro Zlín, spisovatelé
Eda Kriseová, Miroslav Zikmund
a Antonín Bajaja
(10. 5. 2011)

Festival Literární jaro Zlín,
spisovatelky Petra Hůlová
a Vesna Tvrtković (29. 4. 2011)

Velikonoční výtvarná dílna pro děti
(19. 4. 2011)

Martin Dejdar v Čítárně u čerta
s knihou (2. 6. 2011)

Výstava školních časopisů a literárních
sborníků (ve spolupráci s občanským
sdružením Abeceda, 2.–30. 9. 2011)

Spisovatelka, cestovatelka,
publicistka Pavla Jazairiová
(22. 11. 2011)

Erbenova pokladnice pohádek,
Po setmění s Erbenem (5. 10. 2011)

Účinkující večerního programu
Po setmění s Erbenem (5. 10. 2011)

Den pro dětskou knihu, předání
odměn v soutěži Moje oblíbená
pohádková postavička
(26. 11. 2011)

Příloha 9
Ediční činnost a odborné akce v roce 2011 (obrazová příloha)

Obálka časopisu
ZVUK Zlínského kraje,
jaro/léto 2011

Obálka časopisu
ZVUK Zlínského kraje,
podzim/zima 2011

Obálka ročenky Knihovny Zlínského
kraje : Činnost a výsledky veřejných
knihoven 2010

Kurz Knihovnické minimum proběhl
v jarních měsících roku 2011

Na semináři 6. setkání starostů obcí
a knihovníků okresu Zlín byl vyhlášen
Nejlepší knihovník zlínského regionu
(30. 3. 2011)

Webové stránky knihovny zvítězily
v soutěži Biblioweb,
ocenění přebral ing. Jan Kaňka
(Konference ISSS, 4. 4. 2011)

Seminář Klubu dětských knihoven
Zlínského kraje Dítě předškolního
věku (25. 5. 2011)

Knihovna, galerie, muzeum 21. století.
Beseda o působení institucí v rekonstruovaných budovách 14. a 15.
v továrním areálu (31. 8. 2011)

XI. Seminář knihoven paměťových
institucí Zlínského kraje
(15. 11. 2011, Valašské Meziříčí)

Příloha 10
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2011

Počet podaných žádostí o informace:

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí:

0

Počet stížností podaných podle § 16a:

0

