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ÚVOD
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, (KKFB) plní funkci krajské knihovny
podle knihovního zákona a zřizovací listiny. Na základě smlouvy se statutárním městem Zlínem
zajišťuje funkci městské knihovny, na jejímž financování se město podílí. 1. 1. 2012 si krajská
knihovna připomněla 10. výročí svého vzniku. Rok 2012 byl pravděpodobně posledním rokem,
který KKFB prožila ve stísněných prostorových podmínkách. Velmi intenzivně pokračovaly práce
na rekonstrukci obou budov 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, přípravy na stěhování knihovního
fondu a na nastavení pravidel spolupráce institucí působících v nově rekonstruovaných
budovách. Byla navázána spolupráce se servisní organizací 14|15 Baťův institut a pokračovala
spolupráce v rámci provozní a komunikační skupiny projektu. KKFB se zúčastňovala kontrolních
dnů interiérů a na přípravě řady podkladů pro realizaci projektu a přípravy provozu v komplexu.
Krajská knihovna poskytuje knihovnické a informační služby v Ústřední knihovně, ve třech
online propojených obvodních knihovnách na Jižních Svazích, v Malenovicích a na Dílech
a v 11 menších pobočkách na území města Zlína. V červenci byla uzavřena pobočka Mokrá
z důvodu rekonstrukce objektu, kterou realizuje statutární město Zlín. Předpokládané
znovuotevření pobočky je duben 2013, knihovní fond byl dočasně uložen v pobočce na Podlesí.
Potěšil nás nárůst počtu výpůjček oproti roku 2011 a čtenářů do 15 let, klesl naopak počet
fyzických návštěvníků knihovny. V kontextu nárůstu počtu návštěvníků využívajících online
služby prostřednictvím WWW stránek knihovny je zřejmé, že uživatelé stále více využívají
možnosti provádět řadu operací souvisejících s výpůjčními službami vzdáleným přístupem do
čtenářského konta. Knihovna využívá různé formy elektronické komunikace se svými uživateli
prostřednictvím webu, facebooku, blogu oddělení pro děti Zlínská knihovnička, služby ebulletin, která informuje o aktuálních novinkách ve službách a o akcích. Formy elektronické
propagace a marketingu doplňují klasické tištěné plakáty, letáky a informační brožury.
V rámci regionálních funkcí zajišťuje KKFB odborné služby (koordinační, informační,
vzdělávací, metodické a poradenské) pro knihovny na území Zlínského kraje. Veřejným
knihovnám zřizovaným obcemi v okrese Zlín poskytuje dlouhodobé výpůjčky knih formou
výměnných souborů, pomoc při zpracování dokumentů a při revizi knihovních fondů a další
služby. Spolupracuje přitom s dalšími profesionálními knihovnami. Ve zbylých regionech
Zlínského kraje vykonávají tuto činnost pověřené knihovny v Kroměříži, Uherském Hradišti
a Vsetíně na základě dotace poskytované Zlínským krajem. Ze strany provozovatelů knihoven
v obcích je nejvíce oceňováno zapůjčování výměnných souborů knih, metodická pomoc při
zpracování projektů a při přípravě webových stránek knihoven. Spolupráci knihoven v oblasti
péče o dětské čtenáře a studenty podporuje svou vzdělávací a propagační činností Klub
dětských knihoven Zlínského kraje a Sekce informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách
Sdružení knihoven ČR, ve které knihovna aktivně působí.
Byla zpracována a zveřejněna analýza plnění standardů veřejných knihovnických a informačních
služeb za rok 2011. Velká pozornost byla věnována novým standardům veřejných
knihovnických a informačních služeb, které vstoupily v platnost od 1. 1. 2012, a informování
knihovníků a provozovatelů knihoven o změnách v dotačních programech, v projektu
internetizace knihoven a dalších aktuálních záležitostech.
Kromě ročenky Knihovny Zlínského kraje 2011 byla vydána dvě čísla časopisu ZVUK
Zlínského kraje, na jehož přípravě se aktivně podílejí i muzea zřizovaná Zlínským krajem.
Největší odbornou akcí byl celostátní seminář Elektronické služby knihoven II., který byl
uspořádán ve dnech 24. – 25. 4. 2012 ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně za
finanční podpory MK ČR. Další čtyři odborné semináře byly určeny knihovníkům Zlínského kraje
a jsou podrobně popsány v rozboru činnosti. Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje zajišťovalo
vzdělávací centrum KKFB ve spolupráci s útvarem regionálních služeb knihovnám Zlínského
kraje a pověřenými knihovnami.
V rámci projektu Digitalizace a ukládání dat (součást projektu Rozvoj služeb eGovernmentu
v krajích) byla dokončena specifikace formátů dat a metadat pro knihovní dokumenty,
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připraveny a průběžně aktualizovány seznamy dokumentů k digitalizaci z knihovních fondů.
Monografie (cca 500 titulů) byly v průběhu druhého pololetí fyzicky připraveny a předány firmě
EXON, která digitalizaci provádí. Část dokumentů byla již vrácena a převzata zpět. S podporou
dotace z VISK 7 byla instalována nová verze digitální knihovny (Kramerius 4.6) a proběhly
testovací importy dat.
KKFB spolupracuje na celostátních projektech a podílí se vytváření souborných katalogů
a databází. Do Souborného katalogu ČR bylo zasláno 36 508 záznamů monografií, hudebnin
a kartografických dokumentů, z toho 27 000 retrozáznamů.
Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo zpracováno 1 462 záznamů. V rámci projektu
Kooperační systém článkové bibliografie bylo odesláno 852 záznamů do souborné databáze
NK ČR (ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících). V rámci projektu VISK 9
Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata bylo zpracováno
a odesláno 800 záznamů článků.
V roce 2012 se uskutečnilo 580 kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost
a 28 kursů pro veřejnost. Počet 498 akcí pro školy je na hranici zvládnutelnosti a byl dosažen
díky maximálnímu úsilí pracovnic oddělení pro děti a mládež a obvodních knihoven. Velmi
úspěšné byly akce Literární jaro – literární festival s podporou MK ČR, Čítárna u čerta s knihou
(týdenní cyklus pořadů v rámci zlínského filmového festivalu pro děti), Den pro dětskou knihu
(divadlo, výtvarná dílna, výtvarná soutěž), cyklus přednášek Rozumíme historii ?! uspořádaný
ve spolupráci se Státním okresním archivem ve Zlíně a pořady věnované hudbě a poezii ve
spolupráci se seniorskými organizacemi a se Společností Bohuslava Martinů. Již tradičně byl
velký zájem o večerní akci Po setmění v knihovně v rámci Týdne knihoven, která byla tentokrát
věnována 10. výročí založení knihovny pod názvem Knihovna, toť chalupa kúzelná.
Vzhledem k předpokládanému budoucímu přestěhování knihovny nebyly v roce 2012
provedeny žádné větší opravy budovy Ústřední knihovny, byla natřena jen menší část oken
a prováděna běžná údržba. Velkou pozornost jsme věnovali hospodaření knihovny
a optimálnímu využití prostředků, které jsme měli k dispozici.
Úspěšná činnost knihovny by nebyla možná bez podpory zřizovatele – Zlínského kraje,
statutárního města Zlína a dobré spolupráce s provozovateli veřejných knihoven a pověřenými
knihovnami. Poděkování si zaslouží pracovníci knihovny, kteří v obtížných podmínkách zajišťují
služby pro návštěvníky, všechny odborné a podpůrné činnosti, připravují knihovní fond pro
budoucí novou knihovnu a podílejí se na zdokonalení služeb po veřejnost.

PhDr. Zdeňka Friedlová
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace
7. února 2013
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ODBORNÁ ČÁST
1. KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, vykonává svou činnost v Ústřední
knihovně, třech obvodních knihovnách a 11 pobočkách (příloha 1).
Přehled základních ukazatelů

2010

2011

2012

14 342

14 377

13 923

308 993

307 463

305 134

1 249 493

1 294 603

1 427 682

2010

2011

2012

255 668

254 082

248 221

Kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost

12 928

12 632

13 735

Výstavy

15 306

15 161

17 114

Uživatelé internetu

25 091

25 588

26 064

308 993

307 463

305 134

Registrovaní čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky

Návštěvníci
Knihovnické a informační služby

Celkem

Omezení provozu KKFB v roce 2012
Ústřední knihovna (mimo čítárnu) byla uzavřena od 6.–17. srpna z důvodu údržby počítačové
sítě a nezbytných úprav v budově.

Klasické informační služby
V Ústřední knihovně jsou poskytovány knihovnické a informační služby:
*

absenční a prezenční výpůjční služby beletrie a naučné literatury, časopisů, hudebnin,
nahraných zvukových záznamů (CD a magnetofonové kazety),

*

prezenční poslech všech zvukových dokumentů, včetně gramofonových desek,

*

meziknihovní výpůjční a reprografické služby,

*

rezervace literatury,

*

přístup na internet,

*

poskytování faktografických, bibliografických a referenčních informací,

*

informační zdroje s regionální tematikou (knihy, periodika, kartotéka regionálních
osobností),

*

dokumenty a informace týkající se neziskového sektoru,

*

specializovaný fond literatury zaměřený na speciální pedagogiku,

*

prezenční studium periodik získaných jako povinný výtisk,

*

kulturní a vzdělávací programy veřejnost,

*

vzdělávací besedy pro školy,

*

reprografické služby z tištěných dokumentů z fondu KKFB,
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*

tisk z internetu a jiných elektronických informačních zdrojů,

*

přístup do elektronických databází Anoperess, ASPI, ČSN online, EBSCOhost, COTO.JE,
Manuscriptorium, Naxos Music Library,

*

ve studovně je umístěna počítačová lupa pro zvýšení komfortu čtení pro zrakově
znevýhodněné uživatele,

*

v letních měsících je v provozu letní čítárna v atriu budovy.

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.
Prostřednictvím WWW stránek je poskytována informační služba Ptejte se knihovny, která
zodpovídá bibliografické a faktografické dotazy.
Zájemcům jsou e-mailem zasílány bezplatně aktuální informace o dění v knihovně (e-bulletin).
Každý měsíc jsou na webu publikovány seznamy literárních novinek.
Bylo exportováno, upraveno a na webu publikováno Kalendárium 2013 – vybraná výročí
osobností města Zlína www.kfbz.cz/kalendarium_2013.htm.
Ve spolupráci s dodavatelskými firmami byl vytvořen návrh („drátěný
a naprogramování nové webové prezentace knihovny (na platformě Drupal).

model“)

Byl zpracován a na webu publikován přehled regionálních přírůstků, přehled nejpůjčovanějších
knih a časopisů za rok 2011.
Pro informační a rešeršní služby jsou používány jednak vlastní databáze, jednak online
databáze:
Využíváni jednotlivých online databází:
*

mediální databanka TAM-TAM Anopress 211 přístupů (k dispozici byly pouze údaje za
8 měsíců, počet přístupů aproximován na 12 měsíců)

*

ASPI – 297 přístupů (k dispozici byly pouze údaje za 8 měsíců, počet přístupů aproximován
na 12 měsíců)

*

ČSN online – 26 přístupů

*

EBSCOhost – 215 přístupů

*

Naxos Music Library – 406 přístupů

*

COTO.JE – údaj není k dispozici

*

Manuscriptorium – údaj není k dispozici

Pro registrované uživatele byly zavedeny nové služby, a to jednak zasílání upozornění na blížící
se konec výpůjční lhůty (tzv. předupomínky) na e-mailovou adresu, jednak možnost rezervace
koupených a dosud nezpracovaných dokumentů (tyto dokumenty jsou pak přednostně
zpracovány).

8

Knihovnické a informační služby – srovnání let 2011 a 2012
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 www.kfbz.cz (Google Analytics)
Přístupy na vstupní stránku online katalogu
Přístupy do online katalogu www.kfbz.cz/katalog (Google
Analytics)
Virtuální návštěva webové stránky (Webalizer)
Virtuální návštěva (návštěvníci on-line služeb)
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
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2011
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

2012
13 923
2 474
305 134
1 427 682
400 791
668 018
31 903
126 604
183 765
3 382
12 707
3 894
203
1 797
4
14 908
26 064
9 993
3 891
1 416
7 382
242
1 873
356
468
443
217 933

268 844
171 450
306 587
336 594
5 554
5 007
547
18 306
28 446
27 028
1 056
432
17
163
39
30

321 033
411 143
3 870
3 509
361
16 995
29 804
27 987
1 163
654
12
163
39
30

2. KNIHOVNÍ FOND
Krajská knihovna

Vč. výměnného
fondu

461 174

492 398

404 990

436 040

162 309

177 703

172 693

178 220

beletrie pro děti

50 409

58 048

naučná literatura pro děti

19 579

22 069

svázaná periodika

10 896

10 896

ostatní dokumenty

45 288

45 462

z toho: hudebniny

5 654

5 654

2 170

2 170

grafika

199

199

normy

9 092

9 092

gramodesky

4 015

4 015

CD

8 141

8 305

magnetofonové kazety

1 348

1 348

zvukové knihy pro nevidomé (MK)

11 685

11 685

zvukové knihy pro nevidomé (CD)

1 904

1 904

videokazety

177

177

DVD

166

166

CD/DVD-ROM

737

747

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2012
Knihovní fond celkem
z toho: knihy
z toho: beletrie pro dospělé
naučná literatura pro dospělé

kartografické dokumenty

Akvizice
Knihovní fond (včetně výměnného fondu) byl nakoupen z příspěvku zřizovatele (2 489 904 Kč)
a z příspěvku statutárního města Zlína (826 000 Kč) v celkové částce 3 315 904 Kč (z toho
2 802 943 Kč za knihy).
Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji KKFB obdržela 586 svazků knih
a 68 ks CD-ROM.
Z projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna obdržela KKFB zdarma 30 titulů (tj. 40 svazků)
knih českých autorů vydaných v roce 2011 a 2012.
Roční přírůstek knižního fondu činil 17 326 svazků, z toho 14 391 svazků pro krajskou knihovnu
(v tom 1 869 svazků pro pobočky) a 2 935 svazků pro výměnný fond. Přírůstek svázaných
periodik činil 1 232svazků.
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Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů byl 979 knihovních jednotek, z toho 605 CD,
339 zvukových knih pro nevidomé a 35 DVD.
Přírůstek CD-ROM byl 107 titulů.
Do knihovny docházelo celkem 3 567 titulů periodik (z toho 3 447 titulů jako povinný výtisk).
Průměrná cena knihy byla 250 Kč, po slevách 184 Kč. Při akvizici byly využívány slevy od
distributorů a v knihkupectvích, výprodejové slevy a další jednorázové slevy pro knihovny od
nakladatelů (Albatros Media, Alpress, Grada, KMA Levné knihy, Krameriova K. D., Blok, Pemic,
Rebo, Sun, Thovt, Triton) a knihkupectví (bux.cz, Kosmas) a slevy poskytované na knižních
veletrzích (Svět knihy Praha, Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod, Regiontour Brno).

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

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 2 464 knihovních jednotek zničených, opotřebených, zastaralých či
ztracených duplicitních dokumentů, z toho 26 z výměnného fondu, 46 svazků periodik a 322 ks
magnetofonových kazet.

Krajská
knihovna

Včetně
výměnného
fondu

17 062

20 161

14 391

17 326

svázaná periodika

1 232

1 232

ostatní dokumenty

1 439

1 603

Úbytek celkem

2 438

2 464

Počet titulů docházejících periodik

3 567

3 567

3 447

3 447

Přírůstek a úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2012
(knihovní jednotky)
Přírůstek celkem
z toho:

knihy

z toho povinný výtisk

Ochrana knihovního fondu a jeho příprava na stěhování
Knihy a jednotlivá čísla periodik jsou průběžně opatřovány etiketami elektronické ochrany
knihovního fondu (elektromagnetické etikety).
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Knihovní fond je postupně připravován na přestěhování knihovny do 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
v příštím roce. Dokumenty jsou:
*

opatřovány prvky RFID ochrany (180 959 ks),

*

čištěny a přebalovány,

*

opatřovány označením pro lokaci „depozitní sklad“.

Balení

29 419 svazků

Opravy, převazby apod.

8 139 svazků

Knižní vazba vybraných periodik

71 svazek

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
(sklad zcela zaplněn),

*

Zlín-Malenovice – periodický tisk, který KKFB získává od roku 2003 jako povinný výtisk
(konzervační fond), beletrie, naučná literatura, normy, gramofonové desky.
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3. SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE – REGIONÁLNÍ FUNKCE
Krajská knihovna v roce 2012 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 2012 pověřila krajská knihovna výkonem regionálních funkcí ve Zlínském kraji opět
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 Krajská knihovna Františka Bartoše.

Na základě žádosti KKFB, u Krajského úřadu Zlínského kraje o finanční zajištění výkonu
regionálních funkcí, byla pro krajskou knihovnu a tři pověřené knihovny pro rok 2012 v rozpočtu
Zlínského kraje schválena částka 9 675 tis. Kč na zajištění výkonu regionálních služeb ve
Zlínském kraji. Finanční částka na zajištění výkonu regionálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2012 byla rozdělena následovně:
Příjemce

Částka (v Kč)

KKFB Zlín

2 875 000

KK Kroměříž

2 226 000

KBBB Uherské Hradiště

2 318 000

MVK Vsetín

2 256 000

Zlínský kraj celkem

9 675 000

Ve finančních částkách 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 2012 vyúčtování
finančních nákladů na regionální funkce za rok 2011 a v 1. čtvrtletí vypracoval Zprávu
o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji v roce 2011.
Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje spolupracoval na vytvoření metodického
pokynu Zásady účtování a evidence regionálních funkcí v roce 2012, vydal metodický pokyn
Aktualizovaný standard veřejných knihovnických a informačních služeb – výběr hlavních bodů
a doporučení pro knihovny.
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 2011 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 2011.
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Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje
Služby poradenské a konzultační
* V roce 2012 provedly pracovnice útvaru 140 metodických návštěv a 110 konzultací. Z toho
proběhlo 47 jednání se zástupci obcí.
Vzdělávání knihovníků, semináře a porady:
* 4 porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených knihoven ve Zlínském kraji (16. 3.,
22. 6. a 20. 9. 2012 v KKFB a 28. 11. v KBBB),
*

2 porady metodiček krajské a pověřených knihoven, první byla spojena s metodickými
návštěvami po knihovnách Vsetínska (15. 3. 2012, MVK Vsetín, Obecní veřejná knihovna
v Kateřinicích, Obecní knihovna v Ratiboři, Místní knihovna ve Velkých Karlovicích, Obecní
knihovna v Halenkově, Obecní knihovna Valašská Polanka), druhá porada proběhla dne
18. 12. 2012 v KKFB a byly zde řešeny plán a cíle výkonu RF pro rok 2013 v souvislosti
s připravovanou koncepcí, sledování standardů VKIS – praktické zkušenosti, návrhy,
objednávky služeb 2013, plánované akce v roce 2013 a další aktuální problémy fungování
regionálních funkcí knihoven.

*

Pracovnice útvaru se organizačně i lektorsky podílely na dalším běhu kurzu Knihovnické
minimum.

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje se ve spolupráci s KDK Zlínského kraje
podílel na přípravě společného projektu SKIP Velká Morava – Cesty ke knížkám (v rámci projektu
se uskutečnilo osm autorských čtení spisovatelky Ivy Procházkové v osmi knihovnách kraje)
a organizaci semináře České filmové pohádky a jejich literární předlohy (22. 11. 2012, Knihovna
Kroměřížska).
Analytická, kontrolní a další činnost útvaru:
* Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje zpracoval Analýzu standardu VKIS za
rok 2011 a zveřejnil ji na internetových stránkách knihovny.
*

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. Jedním z kritérií soutěže je hodnocení činnosti knihoven. Na titul Knihovna
roku 2012 Zlínského kraje byla navržena Místní knihovna ve Slavkově pod Hostýnem.
V krajské komisi byla jako zástupce KKFB vedoucí útvaru regionálních služeb knihovnám
Zlínského kraje Ing. J. Tomancová.

*

V termínech 29. 10., 7. 11. a 9. 11. byly provedeny kontroly výkonu a vykazování
regionálních funkcí ve všech třech pověřených knihovnách a v těchto vybraných
obsluhovaných knihovnách: Městská knihovna Valašské Meziříčí, Obecní knihovna Zašová
a její pobočka Veselá, Místní knihovna Branky, Obecní knihovna Starý Hrozenkov, Místní
knihovna Vápenice, Obecní knihovna Žítková, Místní knihovna Zdounky, Obecni knihovna
v Lubné, Obecni knihovna Vrbka, Obecní knihovna Karolin.

*

Útvar pomáhal při distribuci knih a evidenci projektu MK ČR – Česká knihovna.

*

Útvar připravil ve spolupráci s pověřenými knihovnami pro odbor kultury a památkové
péče návrh rozpočtu pro výkon regionálních funkcí v roce 2013.

*

V únoru byly obvodní knihovny KKFB převedeny pod jednu vedoucí, která má na starost
všechny obvodní knihovny KKFB.

Oddělení metodiky
Výkon regionálních funkcí krajská knihovna zajišťovala pro 119 knihoven okresu Zlín
prostřednictvím oddělení metodiky útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje.
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Krajská knihovna zajistila výkon regionálních funkcí také spoluprací s provozovateli
profesionálních knihoven. Na smluvním základě profesionální knihovny poskytovaly odbornou
pomoc neprofesionálním knihovnám. Rozsah těchto služeb je každoročně upřesněn
v objednávce knihovnických služeb. Jedná se zejména o tyto služby: poradenská a konzultační
činnost, plány a rozbory činnosti, statistika knihovnických činností, porady pro dobrovolné
knihovníky, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, zpracování knihovních fondů
pořízených z prostředků obcí.
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.
Poradenská a konzultační činnost
* Metodické oddělení uskutečnilo 100 metodických návštěv a 92 konzultací (v 21 případech
byli přítomni 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.
*

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

Statistika knihovnických činností: v lednu a únoru 2012 byla provedena sumarizace
statistických výkazů za rok 2011 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 (7. 3., 13. 6., 26. 9., 5. 12.) Kromě zářijové porady, která byla v Obvodní
knihovně Jižní Svahy, se všechny uskutečnily v KKFB na pracovišti Zarámí.
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce (akvizice, katalogizace
a technická úprava výměnného fondu, tvorba souborů, jejich oběh – rozvoz/svoz – do
knihoven okresu Zlín):
* únor: rozvezeno 5 výměnných souborů pro profesionální knihovny Brumov, Slušovice,
Štítná, Valašské Klobouky a Vizovice. Výměnný soubor obsahuje 155 knih a je zapůjčen na
dobu jednoho roku.
*

březen: jarní výměnné soubory byly ponechány v obcích. Probíhal rozvoz zcela nových
výměnných souborů pro 79 obecních knihoven obsahujících 30 knih.

*

květen, červen: příprava a tvorba 79 seznamů letních výměnných souborů pro obecní
knihovny, které obsahují 50 knih. V prvním pololetí bylo nakoupeno celkem 1 462 knih
(z toho 713 beletrie, 258 naučné literatury pro dospělé; 359 dětské beletrie, 119 naučné
literatury pro děti, 13 audioknih). Jarní výměnné soubory byly podle plánu ponechány
v obcích celkem po dobu dvou let.

*

září: cirkulovány výměnné soubory pro pobočky městských knihoven – 14 souborů po
85 knihách.

*

říjen, listopad, prosinec: v říjnu a listopadu probíhala cirkulace podzimních výměnných
souborů pro obecní knihovny. Jedná se o 79 souborů po 120 knihách. Těm, kteří si knihy
nevyzvedli sami, byly soubory rozvezeny na konci listopadu. Ve druhém pololetí bylo
nakoupeno celkem 1 637 knih (z toho 735 beletrie, 322 naučné pro dospělé, 338 beletrie
pro děti, 91 naučné literatury pro děti a 151 audioknih).
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Přírůstek výměnného fondu rok 2012 činí 3 099 knih, tematicky: 1 448 beletrie, 580 naučné
literatury pro dospělé, 697 dětské beletrie a 210 naučné literatury pro děti. Letos byly poprvé do
výměnných fondů zařazeny audioknihy. Celkem jich bylo zakoupeno 164. Knihy byly nakoupeny
v celkové částce 541 092 Kč (rabat činil 243 624 Kč). Během roku bylo vyřazeno z důvodu
ztráty nebo opotřebení 26 knih, tematicky: 16 beletrie, 1 naučná, 7 dětské beletrie a 2 dětské
naučné.
Částka na nákup knih v letošním roce činila 22,5 % z celkové částky na regionální knihovnické
služby po odečtení nákladů na krajskou metodiku.
Výměnný fond pro knihovny okresu Zlín
Výměnný fond pro knihovny okresu Zlín k 31. 12. 2012
Přírůstek výměnného fondu
Úbytek výměnného fondu
Počet knihovních jednotek celkem zařazených do výměnných
souborů
Celkový počet vytvořených výměnných souborů (VS)
Počet svazků v jednom VS
obce VS č. 1 (jarní), 79x

2011

2012

28 151

31 224

3 163

3 099

34

26

25 175

29 220

256

335

145

145

Obce VS č. 4 (nový jarní) 79x
obce VS č. 2 (letní), 79x
obce VS č. 3 (podzimní), 79x
pobočky městských knihoven, 14x
městské knihovny, 5x

30
40

50

110

120

80

85

150

155

Ve spolupráci s profesionálními knihovnami se pracovnice oddělení metodiky zajímaly
o umístění knihoven, o stavění knihovního fondu, o zavádění výpočetní techniky do knihoven,
o vytváření studijních míst v prostorách knihoven, podporovaly oblast vzdělávání, propagovaly
kurzy počítačové gramotnosti a prováděly kontrolu výkonu regionálních služeb.
V červnu byl dodatkem č. 3 ke Smlouvě o poskytování regionálních knihovnických služeb
změněn výpůjční řád k výměnným souborům. Dodatky byly rozeslány spolu s novým výpůjčním
řádem 77 starostům obcí a výpůjční řády v elektronické podobě neprofesionálním knihovníkům
okresu.

Pobočky
Oddělení metodiky věnovalo péči a odbornou pomoc 11 pobočkám. Knihovníci poboček úzce
spolupracovali s oddělením metodiky na řešení organizačních problémů poboček, při řešení
knihovnických a organizačních záležitostí
Pro kontrolu činnosti byla sledována a zpracována čtvrtletní a roční statistika poboček.
V květnu byla navštívena pobočka Mokrá kvůli celkové rekonstrukci objektu, ve kterém se
knihovna nachází, a pobočka Jaroslavice kvůli rozšiřování prostor, které budou k dispozici po
přestěhování muzea. V červnu byla navštívena pobočka ve Velíkové kvůli malování a přidání
regálů. Tato akce se však odložila na další rok. Dále byly navštíveny pobočky v Kostelci a Štípě.
V červenci byly navštíveny všechny pobočky, kvůli kontrole regálů a nábytku. Po přestěhování
krajské knihovny do nových prostor budou k dispozici starší, ale zachovalé, regály, které by se
mohly na pobočkách použít.
V červenci byla vystěhována pobočka Mokrá, všechny knihy byly převezeny na Podlesí, část
z nich byla přeznačena a přebalena. Regály z Mokré byly přestěhovány na pobočku Lhotka, kde
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došlo k celkové reorganizaci knihovního fondu. I zde byly knihy přebaleny. Staré regály z Lhotky
byly vyřazeny.
V červenci a srpnu byly vyřazeny knihy z poboček Kudlov (223), Kostelec (202), Prštné (362),
Mokrá (233) a Louky (49). Dále byly v průběhu roku vyřazeny knihy z poboček Podlesí (4), Štípa
(1) a Lhotka (4). Celkem bylo za rok 2012 z poboček vyřazeno 1 078 knih.
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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 262 952 titulů (z toho 169 903 titulů knih).
KKFB spolupracuje na projektu Národní knihovny ČR Kooperativní tvorba a využívání souborů
národních autorit zasíláním záznamů do centrální báze v NK ČR. Do souboru autorit bylo zasláno
90 jmenných autorit.
Do Souborného katalogu ČR bylo zasláno 36 508 záznamů monografií, hudebnin
a kartografických dokumentů, z toho 27 000 retrozáznamů.
Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo zpracováno 1 462 záznamů. V rámci projektu
Kooperační systém článkové bibliografie bylo odesláno 852 záznamů do souborné databáze
NK ČR (ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících). V rámci projektu VISK 9
Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata bylo
zpracováno a odesláno 800 záznamů článků.
Průběžně probíhají opravy a redakce v databázi knihovního fondu:
*

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

*

redakce souboru klíčových slov (přesun klíčových slov do souborů věcných deskriptorů),

*

propojování záznamů monografií se záznamy příslušných zvukových dokumentů.

*

doplňování linků na elektronické verze knih, přidány odkazy na elektronické verze na
stránkách Městské knihovny v Praze do záznamů knih Vladislava Vančury

*

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),

*

probíhá 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,

*

zpětně jsou aktualizovány katalogizační záznamy a status publikací náležejících do
historického a vzácného fondu,

*

průběžně jsou monograficky zpracovávána vybraná periodika,

*

bylo zahájeno katalogizační zpracovávání starého fondu gramofonových desek.

Do databáze elektronických dokumentů jsou průběžné ukládány elektronické verze obecních
zpravodajů (62 verzí).
Průběžně je doplňována databáze regionálních osobností.
Ke 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu byla vydána výběrová
bibliografie na téma Cyrilometodějský Velehrad v literatuře (v rámci projektu Velehrad 2013),
která poskytuje ucelený přehled základních prací k tématům vztahujícím se k cyrilometodějské
tradici a dějinám Velehradu. Elektronická verze na www.kfbz.cz/cmv/index.htm.
Byly zpracovány podklady pro výběrovou bibliografii Město Zlín a jeho historie.
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Ochranné reformátování
V rámci projektu Digitalizace a ukládání dat (součást projektu Rozvoj služeb eGovernmentu
v krajích) byla dokončena specifikace formátů dat a metadat pro knihovní dokumenty,
připraveny a průběžně aktualizovány seznamy dokumentů k digitalizaci z knihovních fondů.
Monografie (cca 500 titulů) byly v průběhu druhého pololetí fyzicky připraveny a předány firmě
EXON, která digitalizaci provádí. Část dokumentů byla již vrácena a převzata zpět.
S podporou dotace z VISK7 byla instalována nová verze digitální knihovny (Kramerius 4.6)
a proběhly testovací importy dat.
Pokračovala digitalizace starých přírůstkových seznamů (svazek p. č. 40001–48250).

Odborné konference, semináře
Počet seminářů pořádaných KKFB

5

Počet účastníků celkem

262

Příspěvky na vlastních seminářích

6

Vystoupení na akcích jiných subjektů

4

Seminář 7. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (28. 3. 2012, sál v budově
Centroprojektu ve Zlíně, 76 účastníků, z toho 19 zástupců obcí)
Na programu semináře byly příspěvky: Zapojení obecních knihoven do celostátních akcí SKIP
(RNDr. L. Prucková, Městská knihovna Olomouc), Aktivity obecních knihoven regionu Slavičín
(V. Urbanová, Městská knihovna Slavičín), Akce pro veřejnost v malých knihovnách (Mgr. T. Urbaníková,
Obecní knihovna Bohuslavice nad Vláří), Aktualizované standardy VKIS, Webové stránky knihoven
okresu Zlín (Ing. J. Tomancová, KKFB), Šablona webu pro malé knihovny – Projekt Webovky (R. Králova,
A. Mizerová, KISK MU Brno).
Odborný seminář Elektronické služby knihoven II.(24. a 25. 4. 2012, sál TIC Zlín, 79 účastníků)
KKFB uspořádala 2. ročník celostátního semináře ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou
v Brně za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z programu VISK 2. Uvedl ho a zahájil
PhDr. V. Richter (Národní knihovna ČR) rozsáhlejším příspěvkem, který pojednal elektronické služby
v kontextu Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015. V dalším programu semináře se nejvíce
objevovala témata jako knihovní systémy a vyhledávače, digitalizace a její zpřístupnění, e-knihy,
sociální sítě, webové prezentace a e-learning. Nejživější diskusi vyvolaly prezentace systémů
s otevřeným zdrojem (open source), které se v ČR postupně etablují – knihovní systém Evergreen
a vyhledávač VuFind. Po semináři účastníci opět hodnotili nejlepší příspěvky a nově byly kromě
prezentací vystaveny online i videozáznamy z jednotlivých vystoupení.
Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje (10. 10. 2012, KKFB, 41 účastníků)
Na semináři zazněly příspěvky: Mýty českého knihovnictví, proměny profese knihovník
(Mgr. J. Štěrbová, Městská knihovna v Praze), Bezbariérová knihovna – standard Handicap Friendly
(Mgr. H. Selucká, SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami), Bílá kostka plná (nejen) knih –
nová městská knihovna ve Stuttgartu (Ing. J. Kaňka, KKFB). V rámci semináře byla organizována
exkurze v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
XI. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (13. listopadu, Bojkovice, 25
účastníků)
Seminář se uskutečnil v prostorách Městského úřadu Bojkovice. Mgr. L. Heilandová (MZK Brno)
představila Schramovu sbírka uloženou v Moravské zemské knihovně v Brně. O aktuálním stavu
krajského projektu digitalizace a ukládání informovali PhDr. B. Rašticová (Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti) a Ing. J. Kaňka (KKFB). Na příspěvek navázal Mgr. D. Valůšek (MZA Brno – Státní
okresní archiv Zlín) s informacemi o digitalizaci a zpřístupňování archiválií v rámci kooperativního
projektu Magistrátu města Zlína a Státního okresního archivu Zlín. O Koncepci rozvoje knihoven ČR na
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léta 2011–2015 a Centrálním portálu českých knihoven referovali PhDr. Z. Friedlová a Ing. J. Kaňka
(KKFB). Tradičním bodem programu byly zprávy z jednotlivých institucí a závěrem semináře proběhla
exkurze do znovuotevřeného Muzea Bojkovska vedená ředitelem Mgr. T. Hamrlíkem.
Seminář pro knihovníky okresu Zlín (14. 11. 2012, KKFB, 41 účastníků).
Účastníci si vyslechli příspěvky: Obecní knihovna Ratíškovice – Knihovna roku 2012 (M. Škorpíková,
Obecní knihovna Ratíškovice), Dřevo, proutí, sláma… (PhDr. K. Pavlištík, CSc., Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně), Cesta po italských knihovnách (PhDr. H. Gajdušková, MVK Vsetín), Literární weby
aneb Co doporučit (Ing. J. Tomancová, Mgr. Z. Svobodová, KKFB).
Vystoupení pracovníků KKFB na seminářích je uvedeno v příloze 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.

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).
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Členství v odborných orgánech a pracovních skupinách:
* Ing. M. Bartíková – pracovní skupina pro analytické zpracování při NK ČR
*

Bc. 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 pro Centrální portál, komise MK ČR pro
dotační program VISK 3, pracovní skupina pro analytickou bibliografii při Sekci bibliografie
SDRUK ČR

*

Ing. J. Marek – Sekce pro informační technologie SDRUK 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 (09), krajská komise soutěže Vesnice roku

*

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

*

Ing. S. Vráblíková – Sekce vzdělávání SKIP

*

Mgr. Z. Vrtalová – pracovní skupina pro zpracování elektronických zdrojů při NK ČR

*

J. Zaorálková – pracovní skupina pro jmenné zpracování monografií při NK ČR

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje
Počet akcí

Počet
účastníků

Kurzy počítačové gramotnosti a ICT

8

81

Odborné vzdělávání

5

90

Odborné vzdělávání (interní) pro KKFB

2

39

Interní kurzy (angličtina) pro KKFB

3

24

Odborné vzdělávání (externí) pro KKFB

64

87

Celkem

82

321

Vzdělávání pro knihovníky

Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Zlínského kraje
Vzdělávací centrum zajišťovalo vzdělávání knihovníků Zlínského kraje v dovednostech práce
s informačními a komunikačními technologiemi. 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 2012 se uskutečnilo 8 kurzů počítačové gramotnosti, což představuje 80 hodin
výuky. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 81 knihovníků Zlínského kraje ze 35 knihoven (1 krajská,
15 městských, 15 obecních, 3 školní, 1 knihovna archivu), přičemž 69 knihovníků absolvovalo
celý kurz a získalo osvědčení o účasti na kurzu. Základem obsahové náplně výuky byly jednak
kurzy připravené v rozsahu ECDL s přihlédnutím k potřebám knihovníků (kurzy č. 1, 2, 3 a 5),
jednak kurzy nadstavbové reflektující aktuální trendy v informačních a prezentačních
technologiích.
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Kurzy realizované v rámci projektu VISK2 v roce 2012
Počet hodin

Počet
účastníků

Počet
absolventů

15

9

9

10

10

7

3

Tvorba prezentací v programu Impress
Tvorba propagačních materiálů
knihovny v MS WORD 2010
Základy počítačové gramotnosti

10

11

8

4

Vyhledávání ve znalostních databázích

5

8

8

5

MS WORD a MS EXCEL 2010
Tvorba webu knihovny pomocí
šablony
Základy editace videa v programu
Windows Movie Maker
Sociální sítě v prostředí knihoven

20

12

10

10

9

5

5

10

10

5

12

12

Celkem

80

81

69

č.

Typ kurzu

1
2

6
7
8

Kurz č. 1 proběhl v učebně Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, kurz č. 5
v učebně Knihovny Kroměřížska, ostatní kurzy v učebně KKFB.

Ostatní akce pro knihovníky Zlínského kraje a celostátní akce
Datum
20. 1.
18. 6.
11., 18.
a 25. 9.,
9. 10.

9. 11.
12. 12.

Název / Lektor
Současná britská literatura I. (anglická, skotská)
Mgr. M. Čaňková
Zpracování autorit v AKS Clavius a formátu
UNIMARC / Bc. H. Vašková (KKFB)
Knihovnické minimum
J. Hoferková, I. Navrátilová, R. Rajnošková,
I. Štanclová, Mgr. Z. Svobodová, Ing. J. Tomancová,
RNDr. H. Šimová, Mgr. Z. Vrtalová (KKFB),
J. Dorňáková (MěK Valašské Klobouky),
Mgr. J. Zemanová
Současná britská literatura II. (waleská a irská)
Mgr. M. Čaňková
Asertivita a rozvoj asertivních dovedností
Mgr. K. Konečná
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Počet hodin

Počet
účastníků

5

30

5

3

24

13

4

28

4

16

42

90

5. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH, PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTACE A DARY
Dotace jiných subjektů
Donátor / Program

Název projektu

Odpovědný řešitel

MK ČR / VISK 2
Mimoškolní vzdělávání
knihovníků

Vzdělávání knihovníků
Zlínského kraje pro práci
s informačními
technologiemi
Elektronické služby
knihoven II. - seminář

Ing. S. Vráblíková,
RNDr. H. Šimová

20 000 Kč

Ing. S. Vráblíková

6 000 Kč

Instalace nové verze
Systému Kramerius
(verze 4)

Ing. J. Kaňka

16 000 Kč

Obohacení záznamů
článků zobrazených
v ANL+ o vybraná
jmenná a věcná
metadata
Literární jaro 2012

Ing. J. Kaňka

30 000 Kč

Mgr. P. Gajdošíková

25 000 Kč

MK ČR / VISK 2
Mimoškolní vzdělávání
knihovníků
MK ČR / VISK 7
Národní program
mikrofilmování a digitálního
zpřístupňování dokumentů
ohrožených degradací
kyselého papíru – Kramerius
MK ČR / VISK 9
Rozvoj Souborného
katalogu CASLIN a souboru
národních autorit
MK ČR / Dotační řízení na
podporu projektů v oblasti
literatury

Dotace

Přístup do databází Tam-Tam Anopress (mediální a vědomostní databáze, výše dotace
31 680 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 MŠMT ČR 1N – Informační zdroje pro výzkum (výše dotace 130 018 Kč).

Přijaté dary (nefinanční)
KKFB obdržela dary – dokumenty do knihovního fondu od dárců – ministerstva, úřady,
knihovny, vydavatelé, neziskové organizace, soukromé osoby (uživatelé KKFB) v celkové
hodnotě 222 022 Kč.
KKFB obdržela v roce 2012 finanční pomoc sponzorů ve výši 5 000 Kč. Odměny do soutěží
Hledání, Knihokvíz 2012 a Bude zima, bude mráz věnovali partneři projektů Euromedia Group,
Kniha Zlín, Pemic.

Příprava projektů a koncepcí
Pracovníci KKFB se účastnili jednání pracovních skupin projektu Krajské kulturní a vzdělávací
centrum (interiéry, informačních technologií a RFID technologie, propagace).
Ředitelka KKFB se účastní jednání pracovní skupiny pro komunikaci projektu Krajské kulturní
a vzdělávací centrum.
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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 spolupracuje na přípravě a realizaci Koncepce
rozvoje knihoven ČR v letech 2011–2014.
KKFB jako kolektivní člen SKIP se účastnila projektu Unie zaměstnavatelských svazů ČR Zvýšení
adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura, který umožnil čerpat dotace
ze Strukturálních fondů EU (OP Lidské zdroje a zaměstnanost) na další vzdělávání zaměstnanců
prostřednictvím inovativních kurzů a školení. Projekt byl ukončen 16. 5. 2012.
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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

73

Základní škola

373

Speciální škola

48

Střední škola

4

Celkem

498

Podrobný přehled programů pro školy je uveden v příloze 5.

Programy pro děti s volným přístupem pro veřejnost
V průběhu roku se uskutečnily tři výtvarné dílny:
* Vítání jara – velikonoční výtvarná dílna pro děti, kterou připravila Hana Galatíková.
Děti si mohly vyrobit veselé dekorace ze sena a papíru (19. dubna).
*

Potkáme se v Medvídkově

*

Vánoce klepou na dveře – vánoční výtvarná dílna, zhotovení vánočního stromečku
z papírových provázků (18. prosince)

Podpora dětského čtenářství:
* Čtení na přání (20.–24. února) – prázdninové čtení z knih, které si děti samy vybraly
prostřednictvím hlasování v oddělení pro děti ve dvou týdnech před prázdninami.
*

Komiks – Lucie Lomová představila svoji tvorbu, děti měly možnost dokončit obrázky
a vytvořit si vlastní komiks. Pořad byl součástí festivalu Literární jaro Zlín 2012 (12. dubna).

*

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
(17. května).

*

Díky projektu Cesty ke knížkám SKIP Velká Morava a ve spolupráci s knihovnami Klubu
dětských knihoven Zlínského kraje se 18. června mohlo v KKFB uskutečnit autorské čtení
spisovatelky Ivy Procházkové z knihy Uzly a pomeranče následované besedou, v níž autorka
představila žákům devátých tříd povolání spisovatele a odpovídala na dotazy.

Literární soutěž pro děti Hledání
V září 2011 byla vyhlášena témata 12. ročníku okresního kola soutěže pro děti od 6 do 15 let,
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
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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). Nejlepší příspěvky budou přeloženy do
angličtiny a bude z nich sestavena kniha, která bude odeslána do školy v indickém údolí Zanskar
v Malém Himálaji.
Do soutěže přihlásilo své příspěvky 132 dětí z 24 škol, děti si mohly vybrat jedno z témat: Jak to
chodí na apríla, Duben u nás doma, Otloukej se, píšťaličko aneb moje Velikonoce, Po roce plave jaro
v potoce. Vítězové okresního kola byli představeni a odměněni 18. dubna. V programu vystoupili
žáci hudebních oborů Základní umělecké školy Harmonie Zlín, s. r. o., knižní ceny a drobné dárky
pro vítěze soutěže poskytla společnosti Euromedia Group, k. s., Krajský úřad Zlínského kraje a
KKFB.
Krajské kolo organizovala Masarykova veřejná knihovna Vsetín, která rovněž vydala sborník
vítězných prací. Vyhlášení a odměnění vítězných autorů proběhlo 24. dubna ve Vsetíně.
V říjnu 2012 byl vyhlášen další ročník soutěže pro školní rok 2012/2013 na téma Mít tak dva roky
prázdnin… Příspěvky poslalo 63 dětí zlínského regionu. Vítězové budou vyhlášeni 24. dubna
2013.
Čítárna u Čerta s knihou
V týdnu od 28. května do 1. června se v oddělení pro děti v Ústřední knihovně uskutečnil cyklus
10 besed Irsko – zelený ostrov pohádek, který byl součástí doprovodného programu
52. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Dvakrát denně četli dětem předškolního
a školního věku hosté festivalu Nela Boudová, Jan Čenský, Martin Dejdar, Gabriela Filippi, Arnošt
Goldflam, Markéta Hrubešová, Iva Hüttnerová, Zdeněk Julina, Romana Julinová, Pavel Nový, Luděk
Randár a Markéta Zinnerová.
Potkáme se v Medvídkově
Doprovodným programem 52. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež byla rovněž
výtvarná dílna inspirovaná knihou Medvědí babi a její kouzelná rodina Anny Obrové
(28. a 29. května) a putovní výstava knižních ilustrací Anny Obrové (28. května – 1. června).
V Týdnu knihoven (1.–5. 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 VII. bylo v oddělení pro děti pásmo soutěží a kvízů
s kocourem Milošem Čtenářův sen (3. října).

*

V Obvodní knihovně Jižní Svahy realizovali výstavku Prázdninový poutník (pohlednice,
obrázky a vstupenky ze zajímavých míst, které navštívili čtenáři knihovny).

Bude zima, bude mráz
Výtvarná soutěž pro děti do 10 let. V době od 2. do 24. listopadu zaslaly děti do soutěže celkem
76 obrázků. Jejich hodnocení provedli návštěvníci Dne pro dětskou knihu 1. prosince. Pět dětí,
jejichž obrázky dostaly největší počet bodů, byly odměněny knižními cenami.
Den pro dětskou knihu
Sobotní předvánoční (1. prosince) program pro děti, jejich rodiče i prarodiče s podtitulem
Pozvání do říše pohádek a příběhů zahrnoval: loutkovou hru Kašpárek a Šípková Růženka v podání
Divadla Povidlo, výstavku soutěžních obrázků Bude zima, bude mráz, vyhlášení a odměnění
vítězů, kvízy, hry a výtvarnou dílnu Těšíme se na zimu, předvánoční čtení, přihlašování dětí do
10 let zdarma, výstavku knih pro děti s vánoční tematikou, prodej knih pro děti (bux.cz).
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Kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost
Počet

Účastníci

Výstavky

40

17 114

Přednášky pro veřejnost

42

1 784

Počítačové kurzy

28

154

110

19 052

Celkem

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
(6 přednášek),

*

ve spolupráci s Domem seniorů Zlín byly připraveny pravidelné hudebně literární pořady
(8 pořadů),

*

pokračovala spolupráce s Francouzsko-českým klubem Zlín přednáškou ve francouzštině

*

Březen – měsíc čtenářů

Čtenář roku – ocenění nejstarších čtenářů, kteří stále služeb knihovny aktivně využívají
a knihovnu pravidelně navštěvují. Akce proběhla pod patronací Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR. Ocenění tří nejstarších čtenářů knihovny a dvou spolupracovníků
z řad seniorů, kteří aktivně dlouhá léta připravovali hudební besedy pro veřejnost, se
uskutečnilo 21. března v KKFB.
Literární jaro Zlín 2012
Festival se uskutečnil od 4. do 13. dubna, jeho hosty byli: Marie a Ludvík Vaculíkovi, Kateřina
Tučková, Dan Jedlička, komiksový autoři Lucie Lomová, Nikkarin, básnici Miloš Kozumplík, Jiří
Mareček a Michal Stránský a další účinkující. Festivalových pořadů se zúčastnilo přes 400
návštěvníků a do komiksové soutěže Jaro v koMixu se zapojilo téměř 100 soutěžících. S velkým
ohlasem veřejnosti se setkalo uvedení nového románu spisovatelky Kateřiny Tučkové Žítkovské
bohyně. K vrcholům letošního ročníku patřilo autorské čtení a beseda s Marií a Ludvíkem
Vaculíkovými, jejichž autorské čtení a besedování zpěvem doprovodili Mužáci ze Zlína. Ve
spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění byla v průběhu dubna instalována v Domě
umění výstava Komiks, Manga a spol. Výstava plakátů prezentující soudobý německý komiks
byla zapůjčena Goethe Institutem Praha.
Literární jaro Zlín 2012 uspořádala KKFB ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve
Zlíně, Goethe institutem, Gymnáziem Zlín Lesní čtvrť, nakladatelstvím Host, Alternativou –
kulturním institutem Zlín a Nadací Tomáše Bati. Festival proběhl za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje, města Zlína, společností Oris Plus, s. r. o., a Pozemní
stavitelství Zlín, a. s. Záštitu nad festivalem převzal Jiří Dědeček, předseda Českého centra
Mezinárodního PEN klubu, odborným garantem projektu je spisovatel Antonín Bajaja.
Festival byl propagován prostřednictvím nově vytvořených webových stránek
www.literarnijaro.cz a stránce na sociální síti Facebook www.facebook.com/literarnijaro.
Jaro v koMixu (5.–26. března) – výtvarná internetová soutěž o nejlepší komiks/strip na téma Jaro
(nejen) literární. O vítězích soutěže rozhodlo online hlasování (29. března až 4. dubna), do
kterého se zapojilo celkem 91 hlasujících. Knižní odměny byly výhercům slavnostně předány
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dne 12. 4. 2012 na vernisáži výstavy plakátů Komiks, Manga & spol., která probíhala v Krajské
galerii výtvarného umění ve Zlíně (Dům umění). Ve středu 4. 4. 2012 bylo na první akci
Literárního jara za účasti diváků vylosováno 7 hlasujících, kteří rovněž obdrželi knižní odměnu.
Týden knihoven
KKFB se zúčastnila 15. ročníku Týdne knihoven (3.–7. října), který každoročně vyhlašuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Po setmění VII. – Knihovna, toť chalupa kúzelná: Tradiční večerní program byl volně inspirován
10. výročním vzniku krajské knihovny, návštěvníci mohli vyslechnout vystoupení hudební
skupiny ZE-SWA-HOO-BAND (ZUŠ Zlín – Jižní Svahy), shlédnout Knihovnické humoresky
amatérského divadla ASPIK, v oddělení pro děti navštívit Čtenářův sen a soutěže s kocourem
Milošem, prohlédnout si výstavku Knihovny v knihách, zúčastnit se Knihovnické dílny, a na půdě
se sejít s knihovnickým strašidlem. Součástí večera bylo ocenění výherců internetové soutěže
Knihokvíz 2012, která probíhala na webových stránkách knihovny od 7. září do 3. října.
Čtení a poslouchání pro všechny
Cyklus autorských čtení současných křesťanských autorů při příležitosti 1150. výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu probíhá od listopadu 2012 do břena 2013, autorská
čtení provází besedy a diskuze nad tématy spojenými s osobnostmi autorů a jejich knih. Prvním
hostem byl novinář Martin Komárek, který četl z knihy Bůh nezná budoucnost, začátkem
prosince představilo Rapsodické divadlo komponovaný pořad klasické hudby a anglické
duchovní poezie Démant a slza. Dalšími hosty budou Jiří Grygar, astronom a popularizátor vědy,
Marie Svatošová, lékařka a zakladatelka českého hospicového hnutí, Peter Tavel, psycholog
a teolog, a další osobnosti.
Podrobný přehled kulturních pořadů a výstav je uveden v příloze 6.

Školení, kurzy pro veřejnost
Bylo uspořádáno 28 kurzů v celkovém rozsahu 157,5 hodin, kterých se zúčastnilo 154 účastníků.
Témata kurzů:
* Elektronické sociální sítě
*

Elektronická pošta a komunikace přes internet

*

Internet pro začátečníky

*

Jednoduchá práce s texty

*

Služby elektronického katalogu KKFB

*

Vyhledávání na internetu

*

Začínáme pracovat s počítačem

*

Základy úpravy digitálních fotografií

*

Změny a novinky ve Windows 7

*

Práce na PC pro rodiče pečující o děti (Kurz probíhal ve spolupráci s Centrem pro rodinu,
o. s., od 5. října do 14. prosince. Obsahem bylo prohloubení znalostí práce s kancelářským
balíkem MS OFFICE ve verzi 2010. Kurz byl pokračování obdobného školení, které proběhlo
v roce 2011.)
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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

3

Články v denním a odborném tisku

123

Ohlasy na webových stránkách

50

Ohlasy v TV a rozhlasovém vysílání

9

KKFB vydala a podílela se na vydání a distribuci
*

Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven 2011. Zpracovala Jana
Tomancová, odpovědná redaktorka Zdeňka Friedlová. Zlín : KKFB, 2012. ISBN 978-8086886-42-8. 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
2012. Náklad čísla 500 výtisků.

*

Bylo zpracováno Kalendárium 2013 : vybraná výročí osobností města Zlína a publikováno na
webu KKFB www.kfbz.cz/kalendarium_2012.htm

*

Knihovna se podílela na redakční přípravě a produkci tisku sborníku Knihovny současnosti
2012: sborník z 20. konference, konané ve dnech 11.–13. září 2012 v areálu Univerzity
Pardubice. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2012. 252 s. ISBN 978-80-86249-65-0. Dostupný
online: www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/KKS_2012_sbornik_final.pdf

Publikační činnost pracovníků KKFB je uvedena v příloze 7.

Medializace instituce
V médiích bylo publikováno 182 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 INSTITUT a festivalu Literární
jaro Zlín.
Tiskové zprávy o činnosti KKFB byly publikovány na webových stránkách KKFB, na webu
Zlínského kraje, statutárního města Zlína a informačních serverech zaměřených na Zlínský kraj
a kulturní dění.
Přehled připravovaných akcí KKFB je každý měsíc zveřejňován na programových letáčcích,
v Magazínu Zlín, webových stránkách města Zlína, Zlínského kraje, informačních portálech
a vzdělávacích portálech (zkola.cz, vychodni-morava.cz atd.). Informace o akcích jsou průběžně
aktualizovány na webových stránkách krajské knihovny www.kfbz.cz.
Bylo odesláno 39 čísel e-bulletinu (informační služba o aktualitách rozesílaná 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/zlinknihovna). 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. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST
*

Byl vydán aktualizovaný Organizační řád KKFB s účinností od 1. 1. 2013.

*

Byl vydán a aktualizován Pracovní řád KKFB s účinností od 1. 1. 2013.

*

Byl aktualizován Knihovní řád KKFB třemi dodatky č. 7., 8. 9., poslední s účinností od 1. 9.
2012.

*

Byla uzavřena Kolektivní smlouva s odborovou organizací s účinností od 1. 2. 2012.

*

Byla provedena reorganizace pořádání osobních spisů pracovníků a připravena nová
smlouva se smluvní lékařkou podle platných právních předpisů s účinností od 1. 1. 2013.

*

Bylo provedeno pravidelné roční hodnocení všech pracovníků.

*

Byl zpracován metodický pokyn Aktualizovaný standard veřejných knihovnických
a informačních služeb pro veřejné knihovny Zlínského kraje.

Přehled o provedených kontrolách a jejich výsledky
Externí:
* Kontrola věcného plnění projektu programu MK ČR VISK 2 – mimoškolní vzdělávání
knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi – za rok 2011
pracovnicí pověřenou MK ČR
*

Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění za
období květen 2010 – červen 2012 zaměstnanci OSSZ ve Zlíně

*

Kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení
rozpočtové kázně u dotací poskytnutých MK ČR za období 2009 až 2011 pracovníky
Finančního úřadu ve Zlíně v červenci 2012

*

Kontrola dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, právních předpisů
k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života
a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
pracovníkem Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj v Brně
v měsíci listopadu 2012

*

Metodická dohlídka v oblasti pracovně právní a odměňování ve smyslu zákona č. 262/2006
Sb., zákoníku práce a předpisů souvisejících, oblast vnitřních předpisů, metodických
pokynů a personálních procesů odborem řízení lidských zdrojů KÚ ZK v měsíci září 2012

*

Metodická dohlídka na základě zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), pracovnicí
odboru kultury a památkové péče KÚ ZK v měsíci srpnu 2012

Interní
* Kontrola BOZP a PO
*

Revize elektrických zařízení, zabezpečovacího systému, výtahů, schodišťové plošiny,
kotelny, výměníkové stanice, kontrola hasicích přístrojů a hydrantů, frankovacího stroje

*

Kontrola návaznosti vybíraných poplatků a jejich odvodů s výstupy z PC

*

Kontrola pokladní hotovosti
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*

Kontrola docházky podle elektronické evidence docházky a podle deníku docházky na
detašovaných pracovištích

*

Kontrola plnění plánu činnosti

*

Kontrola čerpání rozpočtu

*

Kontrola výkonu a vykazování regionálních funkcí v pověřených knihovnách

*

Kontrola výkonu a příjmu regionálních funkcí v knihovnách Zlínského kraje

*

Inventarizace

Organizace věnuje kontrolní činnosti stálou pozornost. Drobné nedostatky jsou okamžitě
odstraňovány, závažnější nebyly zjištěny.

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 věžních hodin, čištění okapů, nátěry oken.

*

Pobočky a obvodní knihovny: oprava a čištění podlahové krytiny a oprava zábradlí (Jižní
Svahy), čištění okapů (Malenovice), malování (pobočky Kudlov a Lhotka).

*

Zařízení: oprava a výměna oleje u výtahu, oprava klimatizace, oprava detekčního
a zabezpečovacího zařízení, oprava hasicích přístrojů, oprava ohřívačů a spotřebičů a další
drobné opravy.

*

Sklady: oprava požárního hlásiče a oprava malby ve skladu Malenovice.

10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Výpočetní a komunikační technika
Bylo zakoupeno 10 nových počítačů, 2 LCD monitory, 1 barevná multifunkční inkoustová
tiskárna, 1 monochromatická multifunkční laserová tiskárna, 3 tiskárny pokladních dokladů,
7 ručních skenerů čárových kódů, 3 notebooky, 2 modemy pro mobilní internet, dva prvky Cisco
pro VPN.
Byla zakoupena roční podpora antivirového systému Symantec a evidenčního systému Alvao,
19 licencí MS Windows 7 Professional Upgrade, 15 licencí MS Windows 8 Professional Upgrade,
2 licence upgradu zálohovacího software Acronis True Image Home 2012 a 1 licence Acronis
True Image Home 2012 Plus Pack.
Vyřazená výpočetní technika (18 PC, 1 stolní scanner, 2 ruční čtečky čárových kódů, 3 pokladní
tiskárny, 2 switche) byla předána k dalšímu používání organizacím Zlínského kraje. Zbývající
vyřazená výpočetní technika byla fyzicky zlikvidována odbornou firmou.
Proběhlo protokolární vyřazení nepoužívaného software.
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Automatizovaný knihovní systém
Byla zprovozněna nová funkce – rezervace koupených a dosud nezpracovaných dokumentů
(tyto dokumenty jsou pak přednostně zpracovány).
Ve spolupráci s dodavateli knihovnického systému byly upravovány stávající a doplňovány nové
funkce programu podle požadavků knihovny:
*

byl proveden import dat a testován www katalog Vufind,

*

byla nahrána zkušební verze systémů Verbis a Portaro, prováděno testování
a připomínkování u firmy Kp-Sys,

*

byla vytvořena Windows verze programu pro zápis starých přírůstků a data ze starého DOS
programu zkonvertována do SQL databáze knihovního systému,

*

byla vytvořena procedura a otestováno generování nových lokací,

*

byly přidány nové statistiky fondu (počty hodnot podpolí v záznamech, odeslané autority
a záznamy, seznamy podle lokace a roku vydání, nákupy knih českých autorů, aktuálně
vycházející regionální periodika, historie editace všech přírůstků záznamu, historie editace
jednoho přírůstku, přehled neodebíraných periodik s pravděpodobně nesprávným 008,
seznamy pro označování nových lokací, statistiky předupomínek, počet vypůjčených knih
na půjčovně 1,3,6, počty hodnot podpolí v záznamech, nákupy podle nakladatelů),

*

nové statistiky čtenářů (čtenáři podle věku, počty čtenářů dané kategorie podle roku
narození, opravy důležitých údajů v kartě čtenářů),

*

nové tiskové sestavy (hřbetní štítky, upomínky a předupomínky, citace včetně obálek),

*

byl upraven program pro přístup čtenářů na internet.

V online katalogu byly publikovány nebo připraveny k publikování tyto novinky:
*

opravy a úpravy hledání,

*

zobrazení vadného ISSN,

*

bibliografické citace podle nové normy,

*

úprava řazení v přehledu výpůjček čtenáře,

*

volitelná možnost zobrazení celého archivu výpůjček nebo jen za poslední rok,

*

automatická konverze češtiny při hledání v katalozích středisek.

Na SQL serveru byly vytvořeny nové procedury umožňující provádění speciálních vyhledávání
a speciálních oprav dat.
Informační zdroje knihovny jsou monitorovány a průběžně updatovány nebo nově nakupovány
dle vznikajících potřeb. Dochází k postupným updatům starších operačních systémů na
Windows 7 na PC s dostatečným výkonem a předpokládanou morální životností. Staré verze MS
Office jsou opouštěny a nahrazovány novými verzemi 2010.
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11. HOSPODAŘENÍ KKFB V ROCE 2012
Rekapitulace (v Kč)

Neinvestiční prostředky

Investiční prostředky

Krajský úřad – příspěvek na činnost
z toho regionální služby
Účelová dotace ze SR
Ostatní dotace (statutární město Zlín)

24,426.000
2,875.000
97.000
3,120.000

-

Celkem

27,643.000

-

Neinvestiční prostředky

Investiční prostředky

Vlastní příjmy KKFB
Rezervní fond
Fond – věcné a finanční dary
Fond odměn

1,625.998
75.373
227.022
14.833

-

Celkem

1,943.226

-

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

29,486.770,16
29,586.226,71

163.694,20
76.826,22

99.456,55

86.867,98

Vlastní zdroje (v Kč)

Hospodářský výsledek (v Kč)
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek
Celkem hospodářský výsledek

186.324,53 Kč

Na rok 2012 byl KKFB stanoven příspěvek (po změnách) na provoz od zřizovatele Zlínského kraje
ve výši 24,426.000 Kč, z toho na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 2,875.000 Kč.
1. Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK) ze dne 14. 12. 2011 usnesením čj.
0581/Z18/11 byl schválen příspěvek na provoz ve výši
24,336.000 Kč
Z toho závazný objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 13,660.000 Kč a závazný
objem OON ve výši 325.000 Kč. Odvod investičního fondu byl stanoven na 480.000 Kč.
2. Na základě usnesení RZK čj. 0343/R11/12 ze dne 30. 4. 2012 byly KKFB přiděleny
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu MK
-

Na kulturní aktivity (ÚZ 34070) – Literární jaro 2012

25.000 Kč

-

Mimoškolní vzdělávání knihovníků VISK 2 (ÚZ 34053)

20.000 Kč

-

Mimoškolní vzdělávání knihovníků – elektronické služby VISK 2 (34053)

-

Instalace nové verze Systému Kramerius VISK 7 (ÚZ 34053)

6.000 Kč
16.000 Kč

3. Na základě usnesení RZK čj. 0386/R11/12 ze dne 14. 5. 2012 byla KKFB přidělena
neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu MK na projekt z programu VISK 9
(Rozvoj souborného katalogu CASLIN a soubor národních autorit – ÚZ 34053) ve výši
30.000 Kč
Zároveň byl navýšen závazný objem OON o 45.000 Kč, tzn. na celkovou částku
370.000 Kč, z níž bylo vyčleněno na dotace z MK ČR 59.000 Kč.
4. Na základě usnesení RZK čj. 0717/R19/12 ze dne 3. 9. 2012 bylo KKFB schváleno
navýšení příspěvku na provoz na celkovou částku
24,426.000 Kč
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Zároveň byl navýšen závazný objem OON o 18.000 Kč, tzn. na celkovou částku
388.000 Kč.
5. Na základě usnesení RZK čj. 1037/R27/12 ze dne 17. 12. 2012 byl KKFB navýšen objem
prostředků na platy o 20.000 Kč na celkovou částku ve výši 13,680.000 Kč. Příspěvek na
provoz zůstal ve stejné výši 24,426.000 Kč.
KKFB získala na rok 2012 dotace od statutárního města Zlína ve výši 2,217.000 Kč na
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a 800.000 Kč na nákup knihovního
fondu. Dotace byly v průběhu roku navýšeny o 103.000 Kč, z toho 26.000 Kč na nákup
knihovního fondu a 77.000 Kč na zajištění provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb. Celková dotace od SMZ činila pro rok 2012 částku 3,120.000 Kč.
Od soukromé osoby obdržela KKFB finanční dar ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s akcí
Literární jaro Zlín 2012. Prostředky byly využity na nákup občerstvení v době konání výše
uvedené akce v měsíci dubnu 2012.
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 2012 zajistil zřizovatel Zlínský kraj financování KKFB ve výši 82,6 %, dotace ze SR činila
0,3 %, statutární město Zlín přispělo částkou ve výši 10,5 % a z vlastních příjmů a zapojením
fondů bylo pokryto 6,6 % nákladů v hlavní činnosti.
Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši
99.456,55 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.
Dalším příjmem do doplňkové činnosti byla smlouva o reklamě pro zajištění prezentace
partnera v rámci festivalu Literární jaro Zlín 2012.
V doplňkové činnosti bylo za rok 2012 hospodařeno se zlepšeným hospodářským výsledkem ve
výši 86.867,98 Kč.

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů
Viz tabulka

Investice
Zdroje:

Zůstatek investičního fondu

70.250,31 Kč

odpisy hlavní činnost

493.897,40 Kč

převod z rezervního fondu

10.000,00 Kč

Celkem zdroje
Použití:

503.897,40 Kč

VPN (virtuální privátní síť)

87.336,00 Kč

Odvod zřizovateli

480.000,00 Kč

Celkem použití

567.336,00 Kč
6.811,71 Kč

Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2012
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Přehled počtu zaměstnanců
Průměrný evidenční počet zaměstnanců:
- fyzické osoby
61
- přepočtený stav
58,97
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2012
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
Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2012

Číslo
účtu
501
502
503
504
511
512
513
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
543
547
549
551
552
5534
558
5556
562
563
569

Rozpočet
2006
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskl. dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpis pohledávky
Dary
Manka a škody
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného
majetku
Zůstatk. cena prodaného dlouhod. nehm.a
hm.maj.
Prodané cenné papíry a podíly a pozemky
Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
Tvorba a zúčtování rezerv a opr.položek
Úroky
Kursové ztráty
Ostatní finanční náklady

Náklady (účtová třída 5) celkem

IČ: 70947422

Hlavní činnost
Rozpočet UR
2012
k 31.12.
v tis. Kč
v tis. Kč
4 000
4 088
628
628
910
883
50
50
185
185
80
90
20
25
3 222
3 365
14 115
14 198
4 676
4 683
38
38
645
648

Skut.
k 31.12.12
v Kč
4 188 232,96
516 828,20
845 712,60
48 609,00
174 759,80
87 678,00
24 526,60
3 164 172,27
14 183 522,00
4 675 678,00
38 601,00
621 108,33

%
plnění

2

2

1 500,00

75

28
492

28
495

63 712,00
493 897,40

228
100

381

356

102
82
96
97
94
97
98
94
100
100
102
96

333 091,35

39

44

55,00
25 085,65

29 511

29 806

29 486 770,16

Doplňková činnost
Rozpočet UR
2012
k 31.12.
v tis. Kč
v tis. Kč
17
17
3
3
6
6

Skut.
k 31.12.12
v Kč
11 294,30
1 045,80
3 319,00

%
plnění

3

3

0,00

0

5
64
19

5
64
19

2 100,00
48 298,00
10 463,00

75
55

1

1

306,12

31

2

57
98,93

120

66
35
55

2

120

76 826,22

64

Celkem
Rozpočet
2012
v tis. Kč
4 017
631
916
50
188
80
20
3 227
14 179
4 695
38
646
0
0
0
2
0
0
0
0
0
28
492

UR
k 31.12.
v tis. Kč
4 105
631
889
50
188
90
25
3 370
14 262
4 702
38
649
0
0
0
2
0
0
0
0
0
28
495

Skut.
k 31.12.12
v Kč
4 199 527,26
517 874,00
849 031,60
48 609,00
174 759,80
87 678,00
24 526,60
3 166 272,27
14 231 820,00
4 686 141,00
38 601,00
621 414,45
0,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 712,00
493 897,40

0

0

0,00

0

0

0,00

383

358

333 091,35

0

0

0,00

0
0
39

0
0
44

0,00
55,00
25 085,65

57

29 631

29 926

29 563 596,38

99

%
plnění
102
82
97
93
97
98
94
100
100
96

75

228
100

Číslo
účtu
601
602
604
611
612
613
614
621
622
623
624
641
642
643
663
648
649
651
652
662
669
663
655
656
659
672
674
671
672

Název ukazatele
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob polotovarů
Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu zvířat
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného
majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného
majetku
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Tržby z prodeje dlouhod.nehmotného a
hmot.maj.
Výnosy z dlouhodobého finančního
majetku
Úroky
Ostatní finanční výnosy
Kurzové zisky
Výnosy z krátkodobého finančního
majetku
Zúčtování zákonných rezerv
Zúčtování zákonných opravných položek
Výnosy z nároků na prostř. z ÚSC
Příspěvek na provoz ze státního fondu
Výnosy z nároků na prostř. ze SR
Výnosy z nároků na prostř. z měst

Hlavní činnost
Rozpočet UR
2012
k 31.12.
v tis. Kč
v tis. Kč
25
25
1 498
1 498
75
75

200
330

30

205
330

30

Skut.
k 31.12.12
v Kč
23 825,00
1 479 466,00
49 889,00

95 206,00
275 348,00

19 488,69

%
plnění
95
99
67

83

10

22 000,00

%
plnění
79

220

4,02

24 426

24 426 000,00

100

3 017

97
3 120

97 000,00
3 120 000,00

100
100

Výnosy (účtová třída 6) celkem

29 511

29 806

29 586 226,71

99

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

0

99 456,55

Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů

Výsledek hospodaření po zdanění

10

Skut.
k 31.12.12
v Kč
141 694,20

65

24 336

591
595

Doplňková činnost
Rozpočet UR
2012
k 31.12.
v tis. Kč
v tis. Kč
180
180

190

190

163 694,20

70

70

86 867,98

0,00
0,00
0

0

99 456,55

86

Celkem
Rozpočet
2011
v tis. Kč
205
1 498
75
0
0
0
0
0
0
0

UR
k 31.12.
v tis. Kč
205
1 498
75
0
0
0
0
0
0
0

Skut.
k 31.12.12
v Kč
165 519,20
1 479 466,00
49 889,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

0

0,00

0
0
0
0
200
340
0

0
0
0
0
205
340
0

0,00
0,00
0,00
0,00
95 206,00
297 348,00
0,00

0

0

0,00

30
0
0
0

30
0
0
0

19 488,69
0,00
4,02
0,00

0
0
24 336
0
0
3 017

0
0
24 426
0
97
3 120

0,00
0,00
24 426 000,00
0,00
97 000,00
3 120 000,00

29 701

29 996

29 749 920,91

70

70

186 324,53

0,00
0,00
70

70

86 867,98

0,00
0,00
70

70

186 324,53

%
plnění
81
99
67

87

65

100
100
100
99
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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. 2012)
Balická Naděžda Mgr.

Matulová Vlasta

Bartíková Martina Ing.

Mikulíková Hana Ing.

Bártová Simona

Mikulková Jana Bc.

Bělašková Ivana

Mítová Lenka Bc.

Beránková Ivana

Pavlíčková Eva Ing.

Bílková Jaroslava

Pikhartová Marcela

Bobková Renata

Podroužková Jana

Cetkovská Mikesková Lenka

Prucek Jiří

Částková Pavla Bc.

Rajnošková Radmila

Dřímalová Olga

Rotterová Monika

Ďurechová Soňa

Řeháková Jana

Filípková Eva Bc.

Řehánková Zdena

Friedlová Zdeňka PhDr.

Selingerová Jarmila

Frýželková Martina

Straková Dana

Gábová Eva

Svobodová Zuzana Mgr.

Gajdošíková Pavla Mgr.

Šimová Helena RNDr.

Hoferková Jana

Štanclová Iveta

Horsáková Jindřiška

Štěpaníková Jarmila Bc.

Huspeninová Kamila

Štětkařová Hana Bc.

Chmelová Ivana

Takácsová Veronika Mgr.

Jiříčková Ladislava

Tomancová Jana Ing.

Jiříková Dana

Tréšková Jitka

Jourová Dagmar

Vaculíková Hana

Kaňka Jan Ing.

Vašková Hana Bc.

Krajčová Renata

Vráblíková Simona Ing.

Kurečková Pavlína

Vrtalová Zuzana Mgr.

Macík Josef

Warzelová Věra

Macíková Monika

Zahradníčková Renata

Maňasová Zdeňka

Zaorálková Jitka

Marek Jan Ing.

Zemánková Marie

Marušáková Jiřina

Příloha 3
Nejpůjčovanější tituly v roce 2012
Beletrie
Pořadí Název knihy / Autor

Počet půjčení

1.

Muži, kteří nenávidí ženy / Stieg Larsson

124

2.

Dívka, která si hrála s ohněm / Stieg Larsson

118

3.–4.
5.–6.

O myších a lidech / John Steinbeck
Dívka, která kopla do vosího hnízda / Stieg Larsson
Romeo a Julie / William Shakespeare
Fiesta; I slunce vychází; Stařec a moře / Ernest Hemingway

104
103

7.

Lakomec; Misantrop; Tartuffe / Moliere

99

8.

Urozená dáma / Catherine Coulterová

96

9.

Pygmalión / George Bernard Shaw

95

10.

Manželky na odpis / Simona Monyová

94

Naučná literatura
Pořadí Název knihy / Autor

Počet půjčení

1.

Tragický osud spisovatelky Simony Monyové / Michaela Košťálová

44

2.

Andělé v mých vlasech : vzpomínky / Lorna Byrneová

43

3.

Doba jedová / Anna Strunecká, Jiří Patočka

40

4.–5.

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

38

Schody do nebe / Lorna Byrneová
6.

Marie Baťová : první dáma Zlína / Pavel Hajný

37

7.

Příručka přežití pro holky : (které nejsou včerejší) : 100% pro holky /
Charlotte Grossetete

34

8.

Bohatý táta, chudý táta : co bohatí učí svoje děti a chudí a střední
vrstvy ne / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter

33

Něžná náruč rodičů : moderní poznatky o významu správné
manipulace s novorozencem a malým dítětem / Eva Kiedroňová
9.–11.

Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše
/ Miroslav Ivanov
Jedu dál / Blanka Matragi

31

Příloha 4
Srovnání vybraných číselných ukazatelů podle oddělení v letech 2012 a 2011
2012
Čtenáři

Z toho

celkem

děti

pro dospělé čtenáře a IRC

8 389

pro děti
pro mládež

Oddělení

Informační
Besedy
služby*)

Návštěvníci

Výpůjčky

3

105 856

632 435

6 866

25

1 426

1 327

25 935

180 075

2 878

311

1 087

181

22 583

153 894

4 827

2

2

30 085

130 083

1 106

hudební

12

3 491

12 188

767

zvuková knihovna

34

1

291

3 902

88

Obvodní knihovna Jižní Svahy

1 317

525

27 884

166 026

8 137

99

Obvodní knihovna Malenovice

639

187

11 009

67 054

4 571

34

Obvodní knihovna Díly

397

107

12 939

54 549

576

21

pobočky

620

143

8 148

27 476

13 923

2 474

Čtenáři

z toho

celkem

děti

pro dospělé čtenáře a IRC

8 886

pro děti
pro mládež

studovna a čítárna

Celkem

248 221 1 427 682

42

6
29 816

540

2011
Oddělení

Informační
Besedy
služby*)

Návštěvníci

Výpůjčky

-

110 445

613 297

6 494

21

1 374

1 266

25 188

154 646

2 524

256

1 156

174

24 894

93 265

6 334

2

studovna a čítárna

2

-

32 802

125 082

1 227

-

hudební

8

-

3 325

10 658

573

52

28

1

274

3 943

72

-

Obvodní knihovna Jižní Svahy

1 263

483

26 614

155 071

8 011

93

Obvodní knihovna Malenovice

618

165

9 627

56 544

2 943

31

Obvodní knihovna Díly

381

97

12 388

53 193

355

18

pobočky

661

155

8 525

28 904

-

4

14 377

2 341

254 082 1 294 603

28 533

477

zvuková knihovna

Celkem
*)

dotazy bibliografické, faktografické, referenční a rešerše celkem

Příloha 5
Programy pro školy
Ústřední knihovna – Oddělení pro děti
Pro mateřské školy se uskutečnilo 20 exkurzí a besed (Zlínská knihovnička, Hrajeme si
s pohádkou, Barevný rok).
Pro žáky ZŠ proběhlo 219 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí:
* Exkurze
* Moje první cesta do knihovny (seznámení s knihovnou, práce s počítačem)
* Internet I. (historie, vývoj, použití)
* Kamarádka knihovna (orientace v knihovně, služby knihovny, katalog knihovny)
* Systematická výchova k práci s informacemi (služby a druhy knihoven, katalog knihovny)
* Internet II. (historie, vývoj, použití, bezpečný internet)
* Historie písma a knihtisku
* Kniha a já I. (práce s knihou, orientace v knize, rejstříky, obsahy)
* Kniha a já II. (práce s knihou, historie písma a knihtisku)
* Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)
* Hříčky se slovíčky (český jazyk trochu jinak)
* Se slušností nejdál dojdeš (základy společenské etikety)
* Karel Havlíček Borovský (život a dílo)
* Historie města Zlína
* Moji nejlepší přátelé se nazývají… (Karel Poláček)
* Pohádkový kolotoč (Václav Čtvrtek)
* Kouzelná zahrada (Jiří Trnka)
* Škola hrou (Jan Amos Komenský)
* Kdo zkusí rébusy? (český jazyk trochu jinak)
* Nejen s Machem a Šebestovou (Miloš Macourek)
* Neplechy a rošťárny v knihách Astrid Lindgrenové
* Záhady pro začínající detektivy
* Literární kufr (Týden knihoven)
* Jak se kamarádit s kočkou
* Ladovská zima
V průběhu roku se uskutečnilo 39 besed pro žáky škol se speciálním zaměřením:
Se slušností nejdál dojdeš, Moji nejlepší přátelé se nazývají, Historie písma, Ten dělá to a ten zas tohle,
Pohádkový kolotoč, Kouzelná zahrada, Roald Dahl, Hříčky se slovíčky, Kdo zkusí rébusy, Nejen
s Machem a Šebestovou, Velikonoce, Škola hrou, Neplechy a rošťárny v knihách Astrid Lindgrenové,
Záhady pro začínající detektivy, Jak se kamarádit s kočkou, Ladovská zima.
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, s webovými stránkami
knihovny, vyhledávání v elektronickém katalogu KKFB a v databázích, praktické úkoly, exkurze
knihovny).
Ústřední knihovna – Hudební oddělení
Uskutečnilo se 30 besed a exkurzí:
*
*

Klasikové české hudby
Vývoj české populární hudby

* Český rok od jara do zimy v hudbě
* Muzikály
* Světem hudebních nástrojů
* Exkurze pro střední školy
* Vánoce v hudbě
27. dubna proběhla v knihovně beseda s Ing. Miroslavem Zikmundem pro děti ZŠ Blansko (ve
spolupráci s Městskou knihovnou Blansko)
Obvodní knihovna Jižní Svahy
Pro děti MŠ se během roku uskutečnilo 17 besed a lekcí práce s informacemi (Za pohádkou do
knihovny, Petiška dětem, Pro říkanku do knihovny, Čtení, Tutút (dopravní tematika), Kamarádka
knihovna, Hmyz na louce, Vyznám se už v knihovně, Podzim – to je oranžová, Pohádky
o čertech, Na návštěvě v knihovně)
Pro žáky ZŠ a SŠ se uskutečnilo 82 besed a lekcí práce s informacemi:
* Jindřich František Bobák: Zlín v proměnách času
* Za Večerníčkem do knížky
* Informační lekce pro střední školy
* Za Večerníčkem do knížky
* Svět knih Roalda Dahla
* Knihovna, můj kamarád (projekt Chci být čtenářem)
* Poslední let Malého prince (Antoine de Saint-Exupéry)
* Literární kvíz a čtení do školy (projekt Chci být čtenářem)
* Barevný svět knižních ilustrací
* Jaroslav Seifert – básník ceněný a oceněný
* Bylo nebylo – do pohádky s Boženou Němcovou
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 34 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí:
*
*
*
*
*
*
*
*

Seznámení s knihovnou
Život v lese (ekologie)
Básničky Františka Hrubína
Jindřich František Bobák: Příběhy z dávných dějin země moravské
Podzim v knihovně
Josef Lada: Vánoce
Už jsem čtenář
Exkurze

Obvodní knihovna Díly
Uskutečnilo se 21 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí:
*
*
*
*
*
*
*

Mezi námi písmeny
Poprvé v knihovně
Co se skrývá v knihách
Exkurze do knihovny
Kdo to tady straší
Rozvíjíme logické myšlení
Čtení nás baví

Příloha 6
Kulturní pořady a výstavy pro veřejnost
18. ledna

Prezentace časopisu Východní Morava. Vystoupili David Valůšek, Zdeněk
Pokluda, Zdeněk Schenk, Jan Štětina, Martin Marek a Dalibor Janiš.

25. ledna

Pavel Míček: tíha lehkosti – architektura 06-11, přednáška založená na
úvahách nad vybranými realizacemi a projekty, 16. část cyklu Architektura –
věc veřejná.

1. února

Literární podvečer slova a hudby. Autorské čtení zlínského výtvarníka,
fotografa a spisovatele Evžena Jecha. Spoluúčinkovaly Ludmila Pelechová,
Božena Šamšová a Milada Šimková, hudební doprovod ZUŠ Zlín-Malenovice
(Marie Budišová, Bára Garguláková – housle, Lenka Kalivodová – violoncello,
pod vedením Andrey Kalivodové).

8. února

Elmar Klos. Přednáška a beseda Jiřího a Petra Novotných o významném
režisérovi, scénaristovi a dramaturgovi. Čtvrté pokračování cyklu o filmové
tvorbě ve Zlíně.

9. února

Prezentace knihy prof. Petra Piťhy Slyšte slovo a zpívejte píseň, která se
vztahuje k životnímu odkazu sv. Cyrila a Metoděje a tradici Velehradu.
Prezentace se zúčastnil autor knihy, ukázky četla herečka Martina Pavlíková,
vystoupil smíšený pěvecký chrámový sbor Tibi ze Zlína. Pořad se konal ve
spolupráci s Maticí velehradskou.

22. února

Středověká hudba. Průřez hudební tvorbou od raných počátků až po období
hudebního baroka. Připravil a účinkoval Marek Obdržálek. Pořad se uskutečnil
ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů Zlín.

29. února

Možnosti genealogických výzkumů on-line v archivech České republiky.
Na besedě s ředitelem Státního okresního archivu Zlín Davidem Valůškem se
účastníci dozvěděli, jaké archiválie užitečné pro genealogická bádání jsou dnes
běžně přístupné v digitalizované podobě na internetu a jaká úskalí mohou
nastat při jejich vyhledávání a využívání. Připraveno ve spolupráci se Státním
okresním archivem Zlín, 8. část cyklu Rozumíme historii?!

7. března

Autorské čtení. Lucie Sára Závodná představila své knihy Alma mater a Deník
mých kachních let. Pořad byl připraven ve spolupráci s nakladatelstvím
Computer Media.

14. března

Královské hrady na východní Moravě. Historik Dalibor Janiš z Univerzity
Palackého v Olomouci hovořil o 13. století, které je spojeno s počátky
intenzivního osidlování východní části Moravy a se zakládáním řady měst,
klášterů a nejstarších královských kamenných hradů. Připraveno ve spolupráci
se Státním okresním archivem Zlín, 9. část cyklu Rozumíme historii?!

21. března

Pohádkové zpívání. Hudební pořad pro nejmenší děti i jejich rodiče. Pohádky
Popelka a O dvanácti měsíčkách připravily a zahrály studentky Střední školy
pedagogické a sociální, s. r.o. , Zlín.

4. – 13. dubna Literární jaro Zlín 2012
4. dubna

Dan Jedlička. Opavský básník Dan Jedlička představil výbor z poezie
liverpoolského básníka Rogera McGougha Někdo přijde a udělá to za mě líp.
Pořad v rámci festivalu Literární jaro.

10. dubna

Kateřina Tučková. Festival Literární jaro zahájila spisovatelka, historička
umění a kurátorka Kateřina Tučková uvedením svého nového románu
Žítkovské bohyně. Připraveno ve spolupráci s nakladatelstvím Host
a Alternativou Zlín. Pořadem provázel Martin Pášma, hudební doprovod
kytarové Trio Nété. (Alternativa – kulturní institut Zlín)

11. dubna

Kateřina Tučková. Spisovatelka Kateřina Tučková byla hostem besedy se
studenty Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť. Pořad v rámci Literárního jara.
(Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť)

11. dubna

Michal Stránský – Miloš Kozumplík – Jiří Mareček. Své básnické sbírky
představili Michal Stránský, Miloš Kozumplík a Jiří Mareček, večer moderoval
Petr Odehnal. Pořad v rámci Literárního jara.

12. dubna

Lucie Lomová. Moderovaná beseda s Lucií Lomovou, Michalem Nikkarinem
Menšíkem a Alenou Klimešovou proběhla po vernisáži výstavy plakátů
Komiks, Manga & spol. (výběr plakátů dokumentující vývoj německé
komiksové kultury od roku 1990). Ve spolupráci s Goethe Institutem Praha.
Pořad v rámci Literárního jara. (KGVU ve Zlíně, Dům umění)

13. dubna

Antonín Bajaja – Ludvík Vaculík. Večer se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem
a jeho manželkou Marií Vaculíkovou uvedl Antonín Bajaja, vystoupení
doprovázeno písněmi pěveckého souboru Mužáci. Slavnostní ukončení
Literárního jara. (Vila Tomáše Bati)

25. dubna

„A byl od obce vyvolený pudmistr do přísahy vzat…“ Obecní správa na
východní Moravě v první polovině 19. století. Ředitel Státního okresního
archivu Uherské Hradiště Lukáš Čoupek věnoval svou přednášku podobě
i fungování úředních institucí, řídících vztahy mezi vesnickým obyvatelstvem
a jeho vrchností v době, která těšně předcházela zrušení poddanství a
zavedení obecní samosprávy moderního typu. Připraveno ve spolupráci se
Státním okresním archivem Zlín, 10. část cyklu Rozumíme historii?!

2. května

Bydlení v baťovském domku. Prostorové omezení jako výchozí bod další
tvořivosti. Může být rekonstrukce půldomku výzvou pro architekty? Přednáška
Ing. arch. Jitky Ressové.

9. května

Básník a lékař Dušan Cvek aneb „Neznámý“ neznamená nutně „špatný“!
Přednáška doc. Libora Martinka o lékaři-básníkovi profesně spjatém se
Zlínskem.

16. května

Procházka dílem Bohuslava Martinů. Průřez hudebním dílem českého
skladatele světové proslulosti. Připravil a účinkoval Marek Obdržálek, pořad se
konal ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů ve Zlíně.

23. května

Krajina na talíři aneb odkud je náš chléb? Beseda o tom, jak se v dnešní
době obhospodařuje krajina a jaký to má vliv na kvalitu a ceny potravin.
Diskuze s Olgou Gröschlovou, Irenou Morbicerovou, Kateřinou Zukalovou,
Petrem Jurčou, Michalem Nahálkou a Tomášem Černým.

6. června

A la découverte de jeunes artistes francais – acteurs et chanteurs / Za
poznáním mladých francouzských umělců, přednáška Aurélie Stettler,
pořad ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem.

20. června

Na hranici touhy, společný koncert písničkářů Caina a Jana Zubryckého.

12. září

Vrchlický – Ravel. Pásmo poezie a hudby ke 100. výročí úmrtí básníka
Jaroslava Vrchlického a 75. výročí úmrtí Maurice Ravela. Pořad byl připraven
ve spolupráci s Domem seniorů Zlín.

3. října

Po setmění VII – Knihovna, toť chalupa kúzelná. Vystoupení hudební
skupiny ZE-SWA-HOO-BAND (ZUŠ Zlín-Jižní Svahy), pásmo scének
Knihovnické humoresky (amatérské divadlo ASPIK), knihovnická dílna,
výstavky knih Knihovny v knihách, soutěže a kvízy, Čtenářův sen a soutěže
s kocourem Milošem pro děti, vylosování vítězů internetové soutěže
Knihokvíz 2012.

3. října

Historie Zlína podle PaedDr. Jindřicha Františka Bobáka. Beseda
s regionálním autorem (Obvodní knihovna Malenovice)

10. října

David Valůšek: Prodejny firmy Baťa. Jak vznikala a fungovala prodejní síť
firmy Baťa? Co vše věděl prodavač o svých zákaznících? Byl zákazník skutečně
pánem? To vše a mnohé další o prodejních strategiích firmy Baťa bylo
obsahem přednášky historika Davida Valůška v 11. pokračování cyklu besed
Rozumíme historii?!

17. října

Ladislav Čelakovský. Osobnost básníka českého národního obrození,
překladatele a pedagoga. Připravili a účinkovali členky Klubu učitelů seniorů
a žáci a učitelky Základní umělecké školy Zlín-Jižní Svahy (Nikola Šrámková,
Andrea Mahdalíková, Marek Zuzaník, učitelky Tatiana Roumiantseva a Andrea
Krčálová). Pořad byl připraven ve spolupráci s Domem seniorů Zlín.

24. října

Jan Paul: O štěstí v umírání. Autorské čtení a beseda s autorem
stejnojmenné knihy.

31. října

Joseph Haydn. Průřez hudebním dílem a životem rakouského hudebního
skladatele období klasicismu. Připravil a účinkoval Mgr. Marek Obdržálek,
pořad ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů.

2. listopadu

Setkání u klavíru. Beseda s Petrem Bazalou, pedagogem, instrumentalistou
a hudebním skladatelem. Pořad byl součástí cyklu Dny nevidomých na
Moravě, byl připraven ve spolupráci se SONS Zlín.

14. listopadu

František Bílek. Přednáška Mgr. Martina Jindry na téma Šlépěje svébytného
umělce Františka Bílka a jeho rodiny v Církvi československé husitské

21. listopadu

Případ faráře Půčka. Petr Káňa seznámil s událostmi, k nimž došlo ve farnosti
Nedašov v lednu 1949. 12. pokračování cyklu Rozumíme historii?! Pořad byl
připraven ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.

28. listopadu

Vlastenectví v české kulturní historii – odkaz Václava Klimenta Klicpery
a Mikoláše Alše. Pořad byl připraven ve spolupráci s Domem seniorů Zlín.

28. listopadu

Bůh nezná budoucnost. Autorské čtení a setkání s novinářem a spisovatelem
Martinem Komárkem (cyklus Čtení a poslouchání pro všechny u příležitosti
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu).

5. prosince

Hostiny ve středověkých městech. Slavnostní okamžiky ve středověkých
městech byly nedílně spojeny s veřejnými hostinami. Přednáška Tomáše
Borovského byla věnována potravinám a nápojům, které se ocitaly na
slavnostních tabulích, a také frekvenci hostin, místům, kde se konaly,
a formám hodování. Pořad byl připraven ve spolupráci se Státním okresním
archivem Zlín, 13. část cyklu Rozumíme historii?!

7. prosince

Démant a slza. Komponovaný pořad anglické duchovní poezie a klasické
hudby v podání Rapsodického divadla z Olomouce. Verše přednesla Martina
Pavlíková a na violoncello zahrál Marián Pavlík (cyklus Čtení a poslouchání pro
všechny u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu).

12. prosince

Vánoční řetěz – čtení inspirované Vánocemi. Ze svých oblíbených knih četli
novinářka Světlana Divilková, herečka Romana Julinová, violoncellistka
Miroslava Kupka, sochař Radim Hanke, knihovník Jan Kaňka a historik Petr
Odehnal. V pořadu vystoupili žáci ZUŠ Zlín Štefánikova. Součástí pořadu byla
prodejní výstavka výrobků Centra služeb postiženým Zlín, o. p. s.

Výstavy
Ústřední knihovna
leden
únor
březen
duben

Zimní malování – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy
Světlo a cit – SPŠ polytechnická – COP Zlín (fotografie)
Výtvarné putování – ZŠ Komenského I., Zlín

červenec, srpen

ZUŠ Harmonie Zlín vystavuje
Příběh stromu – DDM ASTRA Zlín
Jaro v koMixu – soutěž stripů v rámci Literárního jara 2012
My jsme žáci 4. B – ZŠ Emila Zátopka, Zlín
Na pohádkových křídlech – DDM ASTRA Zlín (vítězné práce dětské
výtvarné soutěže, doprovodný program 52. Mezinárodního festivalu filmů
pro děti a mládež)
Potkáme se v Medvídkově – knižní ilustrace Anny Obrové (doprovodný
program 52. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež)
Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje. Spektrum naší činnosti

září

Vystavuje ZUŠ Zlín – Jižní Svahy

říjen

Kaleidoskop aneb střípky z ASTRY – DDM ASTRA Zlín

listopad

Cesty linek – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy

prosinec

Bude zima, bude mráz – přehlídka soutěžních prací dětí do 10 let

květen
květen, červen
červen

Obvodní knihovna Jižní Svahy
leden, únor
Zarámujme se – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy
únor, březen

Příběh stromu – DDM ASTRA Zlín

březen, duben

Jak kreslí naši nejmenší – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy

duben, květen

Barevná krása květin – ZŠ Zlín – Jižní Svahy

květen, červen
červen
červenec, srpen

Knoflíkovaná – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy
Jaro, léto, podzim, zima – v naší školce je vždy prima! – MŠ Zlín,
Budovatelská
Riflování – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy

září, říjen

Neobvyklý portrét – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy

říjen

Prázdninový poutník – výstava příspěvků čtenářů

listopad

Amálie Kutinová – ZŠ Štítná nad Vláří

listopad, prosinec
prosinec

V dešti – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy
Vánoční andělé – MŠ Zlín, Luční
Betlém – výstava Mgr. D. Babicové

Obvodní knihovna Díly
únor, březen
Děti malují pohádku – MŠ Zlín, Štefánikova
duben, květen

Na návštěvě v knihovně – školní družina při ZŠ Dřevnická

červen–říjen

Jaro, léto, podzim, zima – u nás ve školce je prima – MŠ Zlín, Slínová

listopad, prosinec

Těšíme se na zimu – MŠ Zlín, tř. T. Bati

Obvodní knihovna Malenovice
leden–březen
Kocouři – ZUŠ Zlín-Malenovice
duben

Veselé Velikonoce – MŠ Zlín-Malenovice, tř. Svobody

duben, květen

Klauni v nás – ZUŠ Zlín-Malenovice

červen
červenec, srpen
říjen, listopad

Čajové konvice – ZUŠ Zlín-Malenovice (keramika)
Co jsme se naučili v MŠ – MŠ Zlín, tř. Svobody
Loutky – ZUŠ Zlín-Malenovice
Podzim – MŠ Zlín, tř. Svobody
Zimní pohádka – ZUŠ Zlín-Malenovice
Čarovná zima –MŠ Zlín, tř. Svobody

prosinec

Příloha 7
Publikační činnost a vystoupení pracovníků KKFB na seminářích
Texty do publikací a periodik
1.
2.
3.

Štanclová, Iveta: Informace hrou. Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy, roč. 26,
č. 3–4 (2012), s. 4–6.
Kaňka, Jan: Automat Knihovna. Čtenář, roč. 64, č. 11 (2012), s. 392. ISSN 0011-2321.
Kaňka Jan, Gajdošíková, Pavla: Rozmanitý Zlínský kraj a jeho periodika. In. Pánek, Jaroslav,
Eva Procházková, ed. Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii: (Vlašim
24. a 25. listopadu 2011). Vlašim: Muzeum Podblanicka, 2012. s. 239–248. ISBN 978-8086772-64-6.

Vystoupení pracovníků KKFB na seminářích
1.

Filípková, Eva: František Bartoš – sběratel českých, moravských a slovenských písní
(Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2012, 7. – 9. 10. 2012)
2. Friedlová, Zdeňka, Kaňka, Jan: Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 a Centrální
portál českých knihoven jako jeden z jejích pilířů (Seminář knihoven paměťových institucí
Zlínského kraje, 13. 11. 2012, Bojkovice)
3. Kaňka, Jan (spolu s Blankou Rašticovou): Krajský projekt digitalizace a ukládání – průběžná
informace (Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 13. 11. 2012, Bojkovice)
4. Kaňka, Jan: Bílá kostka plná (nejen) knih – nová městská knihovna ve Stuttgartu (Seminář
pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje, 10. října 2012, Zlín)
5. Kaňka, Jan: Online katalogy českých knihoven – aktuální pohled uživatele (Elektronické
služby knihoven II., 24. a 25. 4. 2012, Zlín)
6. Svobodová, Zuzana, Tomancová, Jana: Literární weby aneb Co doporučit (Seminář pro
knihovníky okresu Zlín, 14. listopadu 2012, Zlín)
7. Štanclová, Iveta. Činnost sekce IVU SDRUK (Porada vedoucích pracovníků regionálních
oddělení pověřených knihoven JMK, 6. 6. 2012, Brno)
8. Štanclová, Iveta: Kouzelný svět Karla Franty (beseda pro 1. třídu ZŠ – doprovodný program
52. mezinárodního festivalu pro děti a mládež, 1. 6. 2012, Art Books Gallery Zlín)
9. Štanclová, Iveta: Škola hrou – ukázka lekce pro 2. stupeň ZŠ s prvky informačního
vzdělávání (seminář Proč (ne)chtít druhý stupeň v knihovně, 19. 9. 2012, Jihlava)
10. Tomancová, Jana: Aktualizované standardy VKIS, Webové stránky knihoven okresu Zlín
(Seminář 7. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 28. 3. 2012, Zlín)

Příloha 8
Akce pro školy a veřejnost 2012 (obrazová příloha)

Uvedení knihy prof. Petra Piťhy
Slyšte slovo a zpívejte píseň
(9. 2. 2012)

Kateřina Tučková,
Literární jaro Zlín 2012 (10. 4. 2012)

Marie Vaculíková a Ludvík Vaculík,
Literární jaro Zlín 2012
(12. 4. 2012)

Martin Dejdar,
Čítárna u čerta s knihou (31. 5. 2012)

Slavnostní uvedení časopisu
Východní Morava (18. 1. 2012)

Vylosování vítězů internetové
soutěže Knihokvíz 2012, Po setmění
v knihovně VII. (3. 10. 2012)

Knihovnické humoresky (amatérské
divadlo ASPIK), Po setmění
v knihovně VII. (3. 10. 2012)

Martin Komárek,
Čtení a poslouchání pro všechny
(28. 11. 2012)

Výtvarná dílna,
Den pro dětskou knihu,
(1. 12. 2012)

Příloha 9
Ediční činnost a odborné akce v roce 2012 (obrazová příloha)

ZVUK Zlínského kraje,
jaro/léto 2012

ZVUK Zlínského kraje,
podzim/zima 2012

Knihovny Zlínského kraje : Činnost
a výsledky veřejných knihoven 2011

Výběrová bibliografie k projektu
Cyrilometodějský Velehrad

Vyhlášení Čtenáře roku 2012

Seminář 7. setkání starostů obcí
a knihovníků okresu Zlín (28. 3. 2012)

Seminář Elektronické služby
knihoven II. (24. a 25. 4. 2012)

Seminář pracovníků profesionálních
knihoven Zlínského kraje
(10. 10. 2012)

XII. Seminář knihoven paměťových
institucí Zlínského kraje
(13. 11. 2012)

Příloha 10
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2012
Počet podaných žádostí o informace:

1

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí:

0

Počet stížností podaných podle § 16a:

0

Dotaz a odpověď viz
www.kfbz.cz/download/info106/20120406_zadost_informace.pdf

