2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA
KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně,
příspěvkové organizace,
za rok 2013

Zlín
2014

Výroční zpráva
Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace,
za rok 2013
Zpracovali:

PhDr. Zdeňka Friedlová, Mgr. Pavla Gajdošíková, Ing. Jan Kaňka,
RNDr. Helena Šimová, Bc. Jarmila Štěpaníková, Ing. Jana Tomancová,
Mgr. Jarmila Trnčáková

Autoři fotografií:

Dalibor Novotný (foto na titulním listu a s. 29), Libor Stavjaník, TOAST (s. 24
a foto k příloze 2), Petr Zákutný (foto na obálce, s. 31), City Work (s. 29),
ostatní fotografie archiv knihovny

Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
(sídlo Vavrečkova 7040, Zlín)
Ve Zlíně v roce 2014
www.kfbz.cz
ISBN 978-80-86886-45-9

OBSAH

ÚVOD

5

ODBORNÁ ČÁST

7

1. KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

7

2. KNIHOVNÍ FOND

7

3. SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE – REGIONONÁLNÍ FUNKCE

12

4. ODBORNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

19

5. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH, PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTACE A DARY

23

6. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

26

7. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

30

PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST

32

8. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST

32

9. OPRAVY A ÚDRŽBA

32

10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

33

11. HOSPODAŘENÍ KKFB V ROCE 2013

34

PŘÍLOHY

ÚVOD

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (KKFBZ) plní funkci
krajské knihovny a na základě smlouvy se statutárním městem Zlínem zajišťuje funkci městské
knihovny, na jejíž financování se město podílí.
Uplynulý rok byl pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizaci,
mimořádný a pro rozvoj knihovnictví ve Zlínském kraji velmi významný. Byl dokončen projekt
Krajského kulturního a vzdělávacího centra, jehož realizátorem byl Zlínský kraj (ZK) a došlo
k přestěhování Ústřední knihovny z historické budovy na třídě T. Bati ve Zlíně do nových prostor
14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Po mnoha letech působení v prostorově nevyhovujících podmínkách
získala krajská knihovna odpovídající prostory na úrovni 21. století. Knihovna následovala
Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajskou galerii výtvarného umění, které zahájily svou činnost
ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU v květnu 2013. Čtvrtou organizací sídlící v komplexu
rekonstruovaných budov 14 a 15 je servisní organizace 14|15 Baťův institut, příspěvková
organizace, která zajišťuje technickou a majetkovou správu, údržbu a marketing 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU. Knihovníci před vlastním přestěhováním museli připravit knihovní fond, opatřit ho
čipy a vypracovat novou koncepci fungování knihovny v podstatně větším prostoru a novém
uspořádání. Bylo přestěhováno vice než 310 tis. knihovních dokumentů (knih, map, not,
zvukových nosičů atd.) a více než 3 tis. titulů novin a časopisů z Ústřední knihovny
a detašovaných skladů, dokumentace knihovny, část IT vybavení a kovové regály do skladů. Na
uspořádání knihovny, zprovoznění technologií nezbytných pro knihovnické a informační služby
a přípravu provozu měli knihovníci k dispozici jeden měsíc oproti původně plánovaným dvěma.
Slavnostní otevření nové knihovny a současně dokončení celého projektu se uskutečnilo
27. 9. 2013. První měsíce po zahájení byl o služby knihovny a její prohlídky mimořádný zájem,
který částečně kompenzoval snížení návštěvnosti a příjmů z důvodu uzavření knihovny při
stěhování. Významnou roli v době uzavření knihovny sehrály všechny tři obvodní knihovny, které
s výjimkou jednoho týdne zajišťovaly služby po celou dobu stěhování, a významně se zde zvýšila
návštěvnost.
Kromě Ústřední knihovny byly přestěhovány dva sklady knihovního fondu a detašované
pracoviště pro zajištění regionálních funkcí knihoven a ukončeny pronájmy těchto prostor. Se
stěhováním bylo spojeno organizačně a časově náročné nakládání s majetkem: nabídka
organizacím ZK, vyřazení, bezúplatný převod organizacím zřizovaným ZK, prodej a převod do
nové budovy.
Krajská knihovna poskytuje knihovnické a informační služby v Ústřední knihovně v budově 15
na Vavrečkově ulici, ve třech obvodních knihovnách na Jižních Svazích, v Malenovicích a na
Dílech a v 11 menších pobočkách na území města Zlína (z nichž dvě byly v minulém roce
uzavřeny z důvodu rekonstrukce prostor a fond musel být vystěhován a dočasně uložen na
pobočce Podlesí).
Byl dokončen projekt Digitalizace a ukládání dat (součást projektu Rozvoj služeb
eGovernmentu v krajích), jehož řešitelem byl Zlínský kraj, a krajská knihovna se na něm
intenzivně podílela aktivní účastí v pracovní skupině Centrum digitalizace a přípravou
dokumentů pro vlastní digitalizaci.
Knihovna se dlouhodobě věnuje podpoře dětského čtenářství, k oblíbeným a osvědčeným akcím
patří Čítárna u čerta s knihou, Týden knihoven, literární soutěž pro děti Hledání, výtvarné
soutěže a dílny a program pro děti a rodiče Den pro dětskou knihu. V rámci Března měsíce
čtenářů byl vyhodnocen nejlepší čtenář do 15 let ve Zlínském kraji. Spolupráci knihoven
v oblasti péče o dětské čtenáře podporuje svou vzdělávací a propagační činností Klub dětských
knihoven Zlínského kraje Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), který
v průběhu roku uspořádal dva odborné semináře a několik akcí pro děti.
5

Čtenáři stále více využívají možnosti, které jim poskytují elektronické knihovní online služby
a provádějí řadu operací týkajících se výpůjček dokumentů prostřednictvím internetu.
V květnu 2013 knihovna přešla na novou verzi knihovního systému Verbis. Přechod na tuto
verzi znamenal mj. kompletní převody a indexaci dat a přinesl zcela nové prostředí online
katalogu Portaro.
V rámci regionálních funkcí zajišťuje KKFB odborné služby (koordinační, informační, vzdělávací,
metodické a poradenské) pro knihovny na území Zlínského kraje. Veřejným knihovnám
zřizovaným obcemi poskytuje dlouhodobé výpůjčky knih formou výměnných souborů, pomoc při
zpracování dokumentů a při revizi knihovních fondů. Ve zbylých okresech Zlínského kraje
pověřila touto činností knihovny v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně. Vzdělávací centrum
krajské knihovny pořádá kurzy a odborné přednášky pro knihovníky, uskutečnilo se 8 kurzů
a 5 dalších vzdělávacích akcí. Byla zpracována analýza plnění standardů veřejných
knihovnických a informačních služeb a vydána ročenka o činnosti knihoven ve Zlínském kraji za
rok 2012. Společně s pověřenými knihovnami připravila krajská knihovna aktualizaci koncepce
rozvoje regionálních funkcí ve Zlínském kraji. Poprvé v loňském roce Zlínský kraj vyhodnotil ve
spolupráci s krajskou a pověřenými knihovnami nejlepší knihovnice a knihovníky.
Nové sídlo knihovny je atraktivní pro pořádání kulturních, vzdělávacích a odborných akcí. V říjnu
se v knihovně uskutečnilo za podpory Ministerstva kultury ČR Kolokvium slovenských,
moravských a českých bibliografů s doprovodným programem pro veřejnost.
V roce 2013 se uskutečnilo 639 kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost (besed,
přednášek, výstav, autorských čtení, kurzů, exkurzí atd.). Tento počet je mimořádný a zahrnuje
v sobě i 80 exkurzí, o které byl po otevření knihovny velký zájem ze strany veřejnosti
i odborníků. V dubnu se uskutečnil čtvrtý ročník festivalu Literární jaro Zlín 2013, který nabídl
pět literárních pořadů a výtvarnou soutěž. Pro festival byly nově zpracovány webové stránky.
Velkou pozornost jsme věnovali hospodaření knihovny a optimálnímu využití prostředků, které
jsme měli k dispozici s důrazem na doplňování knihovního fondu.
Úspěšná činnost knihovny by nebyla možná bez podpory zřizovatele Zlínského kraje,
statutárního města Zlína (SMZ) a dobré spolupráce s provozovateli veřejných knihoven
a pověřenými knihovnami. Nezbytná je úzká spolupráce se servisní organizací, která pro
Ústřední knihovnu zajišťuje provozní záležitosti a část propagace. Poděkování si zaslouží
pracovníci knihovny, pro které byl uplynulý rok úspěšný a vyžadující mimořádné nasazení.

10. února 2014
PhDr. Zdeňka Friedlová
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace
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ODBORNÁ ČÁST
1. KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, vykonává svou činnost
v Ústřední knihovně, třech obvodních knihovnách a 11 pobočkách (dvě pobočky jsou dočasně
uzavřeny (příloha 1).
Přehled základních ukazatelů

2011

2012

2013

14 377
307 463
1 294 603

13 923
305 134
1 427 682

13 429
268 727
1 284 674

2011

2012

2013

Knihovnické a informační služby
Kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost
Komentované prohlídky budovy 15
Výstavy*)
Uživatelé internetu

254 082
12 632

248 221
13 735

15 161
25 588

17 114
26 064

218 724
12 707
1 102
12 027
24 167

Celkem

307 463

305 134

268 727

Registrovaní čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky
Návštěvníci

*) vzhledem k umístění výstav (vstupní prostory knihoven, neevidovaný vstup návštěvníků)
může být návštěvnost zjištěna pouze orientačně
Omezení provozu KKFBZ v roce 2013
* Všechny provozy knihovny (kromě čítárny) byly uzavřeny ve dnech 18. až 21. května.

Důvodem byl přechod na vyšší verzi knihovního systému Verbis a elektronického katalogu
Portaro.
* Expedice knihovního fondu z detašovaných skladů v Malenovicích a v Kolektivním domě byla
ukončena 21. června z důvodu přípravy a vlastního stěhování knihovního fondu do skladů
v platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.
* Ústřední knihovna na tř. Tomáše Bati 204 byla pro veřejnost uzavřena od 13. července do
26. září z důvodu stěhování knihovního fondu a všech provozů do budovy 15 a obnovení
činnosti knihovny v nových prostorových a organizačních podmínkách.
* Obvodní knihovny byly uzavřeny od 5. do 9. srpna z důvodu migrace aktivních prvků a dat do
budovy 15.
Stručný harmonogram stěhování do 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
*
*
*
*
*
*
*

Detašované sklady od 8. do 26. 7.
Detašované pracoviště útvaru regionálních služeb od 22. do 31. 7.
Knihovní fond z Ústřední knihovny od 12. do 30. 8.
Služební prostory Ústřední knihovny od 7. do 18. 8.
Balírna od 25. do 27. 8.
Knihařská dílna od 29. do 30. 8.
Migrace aktivních prvků a dat od 5. do 9. 8.
7

Provoz Ústřední knihovny v 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU byl slavnostně zahájen 27. září 2013.
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,
přístup na internet,
poskytování faktografických, bibliografických a referenčních informací,
informační zdroje s regionální tematikou (knihy, periodika, kartotéka regionálních osobností),
prezenční studium periodik získaných jako povinný výtisk a dokumentů z příruční knihovny,
kulturní a vzdělávací programy veřejnost,
vzdělávací besedy pro školy,
reprografické služby z tištěných dokumentů a tisk z internetu
přístup do elektronických databází Anopress IT, ASPI, ČSN online, EBSCOhost, Naxos Music
Library,
ve volném výběru periodik je umístěna počítačová lupa pro zvýšení komfortu čtení pro
zrakově znevýhodněné uživatele.

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.
V souvislosti s přestěhováním Ústřední knihovny do budovy 15 ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU
došlo k organizačním změnám v útvaru služeb veřejnosti. K 1. 8. 2013 bylo do oddělení pro
dospělé čtenáře začleněno oddělení periodik a zvukových dokumentů (tj. čítárna a studovna,
hudební oddělení a zvuková knihovna). Byl sloučen knihovní fond těchto oddělení a do oddělení
pro dospělé přešly čtyři pracovnice oddělení periodik a zvukových dokumentů (další dvě
pracovnice byly převedeny do oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu). Dále byl do
oddělení pro dospělé začleněn knihovní fond oddělení pro mládež od 15 do 18 let a toto
oddělení bylo zrušeno.
Útvar služeb veřejnosti tvoří:
 oddělení pro dospělé,
 oddělení pro děti,
 oddělení informačních a bibliografických služeb.
Po přestěhování do nových prostor v budově 15 a platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU bylo
hlavním úkolem připravit knihovní fond a všechny provozy pro činnost knihovny v jiném
uspořádání ve zcela nových podmínkách a s nově nastavenými pracovními procesy.
Prostory knihovny pro poskytování knihovních a informačních služeb veřejnosti se nacházejí ve
2., 3. a 4. podlaží budovy 15, služební prostory v 1. podlaží v části 5. podlaží.
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Struktura rozmístění služeb veřejnosti:
1. podlaží
2. podlaží

knihařská dílna
čítárna novin
informace o knihovně, akcích pro veřejnost a kurzech
registrace nových čtenářů a prodlužování registrace
samoobslužný automat na vracení knih
3. podlaží
knihy pro děti
klubovna
audio, video, hudebniny, dokumenty pro nevidomé zdravotně znevýhodněné
beletrie pro dospělé čtenáře
registrace nových čtenářů (prodlužování registrace)
půjčování a vracení dokumentů
vyzvednutí rezervací, meziknihovních výpůjček
samoobslužný výpůjční automat
4. podlaží
naučná literatura pro dospělé čtenáře
noviny, časopisy
studovny (individuální a kolektivní)
registrace nových čtenářů (prodlužování registrace)
půjčování a vracení dokumentů
půjčování a vracení časopisů, povinný výtisk
samoobslužný výdej objednávek ze skladu
samoobslužný výpůjční automat
Informační a referenční centrum
regionální fondy, příruční studovna
zodpovídání složitějších dotazů, rešerše
2., 3., 4. podlaží knihovní katalog
přístup k internetu, do databází, wifi
kopírování, tisk
Radikálně novou službou pro dospělé čtenáře je možnost vypůjčení či vrácení knih a map na
samoobslužných automatických zařízeních bez pomoci knihovníka.
Další novinkou je služba objednávek dokumentů ze skladu prostřednictvím online katalogu
(přihlášený uživatel si sám zadá objednávku, objednaný dokument je nejpozději do 45 minut
vyexpedován ze skladu do 4. podlaží, kde je uživateli během jednoho týdne k dispozici pro
samoobslužné vyzvednutí). O službu může uživatel požádat prostřednictvím svého čtenářské
konta, a to jak v knihovně, tak z prostředí mimo knihovnu.
Noví uživatelé knihovny dostávají při registraci čtenářský průkaz, který je vybaven RFID čipem.
V listopadu byla zahájena výměna starých průkazů stávajícím registrovaným čtenářům za nové
s čipem. Od začátku roku 2014 jsou nové průkazy vydávány i ve všech obvodních knihovnách.
V budově 15 mají uživatelé nově k dispozici pro studium čtyři individuální studovny a jednu
studovnu kolektivní s 12 místy pro studium a setkávání. Studovny si mohou uživatelé
rezervovat předem na konkrétní datum a hodinu osobně nebo telefonicky u obsluhy. Pokud
nejsou individuální studovny objednány, zůstávají otevřeny pro ty, kteří chtějí mít ke studiu klid
a soukromí.
V prosinci byla návštěvníkům nabídnuta možnost nákupu čtenářského průkazu s ročním
předplatným služeb (dárkového průkazu) pod názvem Darujte čtení na 365 dnů.
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Uživatelé Ústřední knihovny mají k dispozici – srovnání:

čtenářská a studijní místa
z toho s výpočetní technikou
(PC/terminál)
katalogové kiosky ke stání
přístup na internet
digitální multifunkční zařízení
samoobslužný výpůjční automat
samoobslužný automat na vracení knih
individuální studovny
kolektivní studovna
knihovní fond ve volném výběru

budova 15

tř. Tomáše Bati

230

78

67

18

33
67 + wifi
5
2
1
4
1
185 000 knih
900 titulů periodik
8 000 zvukových dokumentů

4
14 + wifi
4
–
–
–
–
148 000 knih
450 titulů periodik

Provozní doba Ústřední knihovny se prodloužila ze 43 na 50 hodin za týden.
Knihovna má v prostorách budovy 15 možnost využít pro svou kulturní, vzdělávací a metodickou
činnost dva sály a počítačovou učebnu v 2. podlaží.
Pro návštěvníky je v budově 15 k dispozici občerstvení v kavárně ve 2. podlaží v blízkosti
čítárny novin.
Informační a elektronické služby
Průběžně je aktualizována a vyvíjena webová prezentace KKFBZ www.kfbz.cz včetně návazných
online služeb. Informuje o KKFBZ, její činnosti, knihovním fondu (online katalog), nových
přírůstcích fondu, aktivitách pro veřejnost, službách pro knihovny atd.
Bližší informace o Ústřední knihovně jsou na www.kfbz.cz/co_a_kde_hledat.htm.
V květnu došlo k přechodu na novou verzi automatizovaného knihovního systému Verbis
a elektronického katalogu Portaro (viz část Automatizovaný knihovní systém, str.33).
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.
Byly zpracovány a na webu publikovány přehledy přírůstků knih a CD za rok 2013, regionálních
přírůstků za rok 2012 a přehledy nejpůjčovanějších knih a časopisů v roce 2012.
Pro informační a rešeršní služby jsou používány jednak vlastní databáze, jednak online
databáze. Jednotlivé online databází byly využity takto:
 Anopress – 198 přístupů,
 ASPI – 237 přístupů (k dispozici byly pouze údaje za 8 měsíců, počet přístupů
aproximován na 12 měsíců),
 ČSN online – 18 přístupů,
 EBSCOhost – 212 přístupů,
 Naxos Music Library – 442 přístupů.
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Knihovnické a informační služby – srovnání 2012 a 2013

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: Ústřední knihovna – oddělení pro dospělé čtenáře (IRC)
– oddělení pro mládež
– studovna
– hudební oddělení
– oddělení pro děti
Obvodní knihovna Jižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice
Obvodní knihovna Díly
pobočky
Přístupy na www.kfbz.cz (Google Analytics)
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 KKFBZ (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
11

rok 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
1 416
7 382
242
3 891
1 873
356
468
443
217 933

rok 2013
13 429
2 428
268 727
1 284 674
364 433
636 147
30 132
100 663
132 821
2106
17 794
2 684
123
1 174
1
11 542
24 167
4 146
802
4 155
194
3 171
2 519
372
622
350
214 468

171 450

190 842

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

296 018
551 742
3 786
3 425
361
13 083
27 152
25 338
1 136
678
10
311
116
82

2. KNIHOVNÍ FOND
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013

Krajská Vč. výměnného
knihovna
fondu

Knihovní fond celkem
z toho: knihy
z toho: beletrie pro dospělé
naučná literatura pro dospělé
beletrie pro děti
naučná literatura pro děti
svázaná periodika
ostatní dokumenty
z toho: hudebniny
kartografické dokumenty
grafika
normy
gramodesky
CD
magnetofonové kazety
zvukové knihy pro nevidomé (MK)
zvukové knihy pro nevidomé (CD)
videokazety
DVD
CD/DVD-ROM

476 331
418 220
168 073
176 880
53 206
20 061
11 829
46 282
5 719
2 400
221
9 093
4 015
8 577
1 287
11 674
2 170
177
188
761

510 749
452 370
184 862
183 019
61 630
22 859
11 829
46 550
5 719
2 400
221
9 093
4 015
8 835
1 287
11 674
2 170
177
188
771

Akvizice
Knihovní fond (včetně výměnného fondu) byl nakoupen z příspěvku zřizovatele (2 315 957 Kč)
a z příspěvku SMZ (850 000 Kč) v celkové částce 3 165 957 Kč (z toho 2 752 793 Kč za
knihy).
Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji KKFBZ obdržela 489 svazků
knih a 9 ks CD-ROM.
Z projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna obdržela KKFBZ zdarma 43 titulů
(tj. 83 svazků) knih českých autorů vydaných v roce 2012 a 2013.
Roční přírůstek knižního fondu činil 17 412 svazků, z toho 14 302 svazků pro krajskou
knihovnu (v tom 2 184 svazků pro pobočky) a 3 110 svazků pro výměnný fond. Přírůstek
svázaných periodik činil 933 svazků.
Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů byl 732 knihovních jednotek, z toho 444 CD,
266 zvukových knih pro nevidomé a 22 DVD. Přírůstek CD pro výměnný fond byl 94 ks.
Přírůstek CD-ROM byl 28 titulů.
Přírůstek dalších dokumentů: hudebniny 65 ks, kartografické dokumenty 230 ks, obrazové
dokumenty 23 ks.
Do knihovny docházelo celkem 4 118 titulů periodik (z toho 4 003 titulů jako povinný výtisk).
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Průměrná cena knihy byla 254 Kč, po slevách 227 Kč. Při akvizici byly využívány slevy od
distributorů a v knihkupectvích, výprodejové slevy a další jednorázové slevy pro knihovny
(Albatros Media, Alpress, Grada, Kniha Zlín, Kosmas, Krameriova, Levné knihy, Outlet Neoluxor,
Pemic, Rebo, Thovt, Triton) a slevy poskytované na knižních veletrzích (Podzimní knižní veletrh
Havlíčkův Brod, Regiotour Brno, Svět knihy Praha).
Evidence, revize knihovního fondu
Evidence knihovního fondu a nakládání s ním se řídí zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
v platném znění a prováděcí vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. Na postup při
revizi knihovního fondu se nevztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Knihovní fond nepodléhá inventarizaci.
Veškerý nový knihovní fond KKFBZ je evidován a zpracováván v elektronickém katalogu, jehož
online podoba je odkudkoli dostupná na adrese katalog.kfbz.cz.
Vyřazování
Při vyřazování dokumentů z knihovního fondu se KKFBZ řídí knihovním zákonem č. 257/2001
Sb. a prováděcí vyhláškou MK ČR č. 88/2002 Sb.
Celkem bylo vyřazeno 1 072 svazků knih (z toho 10 z výměnného fondu) a 84 ks zvukových
dokumentů.

Přírůstek a úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2013
(knihovní jednotky)
Přírůstek celkem
z toho: knihy
svázaná periodika
ostatní dokumenty
Úbytek celkem
Počet titulů docházejících periodik
z toho povinný výtisk

krajská knihovna

vč. výměnného
fondu

16 313
14 302
933
1 078
1 156
4 118
4 003

19 517
17 412
933
1 172
1 166
4 118
4 003

Ochrana knihovního fondu
V oblasti elektronické identifikace a ochrany knihovního fondu došlo k zásadní změně spojené
se stěhováním knihovny. Elektromagnetický systém ochrany fondu byl v Ústřední knihovně
z velké části nahrazen radiofrekvenčním systémem (RFID), který kromě ochrany dokáže plnit
i funkci identifikační (RFID čipy jsou vlepeny do dokumentů), usnadňuje manipulaci s fondem při
půjčování a vracení a umožňuje tyto transakce provádět samoobslužně (automaty).
Elektromagnetickými etiketami jsou opatřována periodika, fond obvodních knihoven a rovněž
část knižního fondu v Ústřední knihovně (prezenčně půjčované knihy, druhý stupeň ochrany).
V souvislosti se zavedením RFID technologie bylo v roce 2013 dokončeno čipování té části
fondu, která byla v nové Ústřední knihovně umístěna ve volných výběrech, a průběžně byly
vkládány čipy do nových knih a knih objednaných ze skladu. Skladový fond byl dále označován
rozlišovacími hřbetními štítky.
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Balení
Opravy, převazby apod.
Knižní vazba vybraných periodik

17 555 svazků
1 330 svazků
65 svazků

Depozitáře
V první polovině roku byly depozitní sklady umístěny v těchto objektech:
 Osvoboditelů 3778 (Kolektivní dům) – naučná literatura, regionální periodika, divadelní
hry,
 Zlín-Malenovice 1147 – povinný výtisk periodik (konzervační fond), beletrie, naučná
literatura, normy, gramofonové desky.
Přestěhováním získala knihovna dostatečné skladové prostory v platformě mezi budovami 14
a 15 a v 1. podlaží budovy 15 pro veškerý fond, takže depozitní sklady mohly být opuštěny.

S posledními čtenáři, kteří knihovnu
navštívili v původní budově na třídě Tomáše
Bati, jsme se rozloučili drobnou pozorností
(12. července).

První čtenářka, která si hned první den
provozu v budově 15 vyřídila čtenářský
průkaz (30. září)
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3. SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE – REGIONÁLNÍ FUNKCE
Krajská knihovna v roce 2013 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 (útvar RSKZK) 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 2013 pověřila krajská knihovna výkonem regionálních funkcí ve Zlínském kraji knihovny
pro region Kroměříž – Knihovnu Kroměřížska (KK),
pro region Uherské Hradiště – Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana (KBBB),
pro region Vsetín – Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín (MVK),
pro region Zlín zajišťuje regionální funkce Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.
Na základě žádosti KKFBZ byla v rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2013 schválena pro krajskou
knihovnu a tři pověřené knihovny částka 9 645 tis. Kč na zajištění výkonu regionálních služeb
ve Zlínském kraji. Finanční částka byla rozdělena následovně:

*
*
*
*

Příjemce

Částka (v Kč)

KKFBZ Zlín
KK Kroměříž
KBBB Uherské Hradiště
MVK Vsetín

2 845 000
2 226 000
2 318 000
2 256 000

Zlínský kraj celkem

9 645 000

Ve finančních částce KKFBZ je započítána i částka pro zajištění krajské úrovně výkonu
regionálních funkcí pro knihovníky Zlínského kraje.
Útvar RSKZK zpracoval v lednu 2013 vyúčtování finančních nákladů na regionální funkce za rok
2012 a v 1. čtvrtletí vypracoval Zprávu o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském
kraji v roce 2012, která byla vystavena na webu KKFBZ.
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně byla pověřena sběrem statistických dat o činnosti
knihoven ve Zlínském kraji. Útvar RSKZK zpracoval statistické výkazy veřejných knihoven kraje
za rok 2012 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 2012.
K 31. 7. 2013 útvar RSKZK ukončil činnost na detašovaném pracovišti a přestěhoval se do
nového sídla knihovny v 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU.
Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje
Služby poradenské a konzultační
V roce 2013 provedly pracovnice útvaru 70 metodických návštěv a 141 konzultací. Z toho
proběhlo 39 jednání se zástupci obcí.
Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
* Tři porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených knihoven ve Zlínském kraji (25. 3.,

13. 6. a 25. 10. v KKFBZ).
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* Dvě porady metodiček krajské a pověřených knihoven: první se uskutečnila v Knihovně

Boženy Benešové Napajedla a byla spojená s metodickými návštěvami po vybraných
knihovnách okresu Zlín (16. 5., Městská knihovna ve Slušovicích, Místní knihovna ve Veselé,
Místní knihovna Pozlovice, Městská knihovna Slavičín), druhá porada proběhla v KKFBZ (9. 12.).
* Pracovnice útvaru se organizačně i lektorsky podílely na dalším běhu kurzu Knihovnické
minimum.
* Útvar RSKZK zajišťuje vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií a odborné
knihovnické vzdělávání.
* Vedoucí útvaru se ve spolupráci s Klubem dětských knihoven Zlínského kraje podílela na
přípravě a spolupracovala při realizaci společného projektu SKIP Velká Morava Poznáváme
knížky současných autorů (v rámci projektu se uskutečnilo osm autorských čtení spisovatele
Arnošta Goldflama v osmi knihovnách kraje).
Analytická, kontrolní a další činnost útvaru
* Útvar ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje zpracoval Koncepci regionálních funkcí

*
*
*

*

*

v kraji na období 2013–2017. Koncepce prošla připomínkováním odboru strategického
rozvoje Zlínského kraje a odboru kultury ZK.
Útvar zpracoval pravidla nového krajského ocenění knihoven, podílel se na propagaci
a výběru nominovaných knihoven a knihovníků.
Útvar vyhodnotil plnění standardů knihovnických a informačních služeb za rok 2013.
V 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 2013
Zlínského kraje byla navržena Obecní knihovna v Ratiboři. V krajské komisi byla jako
zástupce KKFBZ vedoucí útvaru RSKZK Ing. J. Tomancová.
V termínech 31. 10., 26. 11. a 5. 12. byly provedeny kontroly výkonu a vykazování
regionálních funkcí ve všech třech pověřených knihovnách a v těchto vybraných
obsluhovaných knihovnách: Městská knihovna Chropyně, Obecní knihovna Nivnice, Místní
knihovna Strání, Místní knihovna Slavkov, Obecní knihovna Suchá Loz, Obecní knihovna
Prlov, Obecní knihovna Hošťálková, Veřejná knihovna v Hovězí, Městská knihovna Karolínka.
Útvar organizoval distribuci knih a evidenci projektu MK ČR Česká knihovna.

Oddělení metodiky
KKFBZ zajišťovala výkon regionálních funkcí pro 119 knihoven okresu Zlín prostřednictvím
oddělení metodiky útvaru RSKZK a ve spolupráci s provozovateli profesionálních knihoven. Na
smluvním základě poskytovaly profesionální knihovny odbornou pomoc neprofesionálním
knihovnám. Rozsah těchto služeb je každoročně upřesněn v objednávce knihovnických služeb.
Poradenská a konzultační činnost
Na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb byly v lednu uzavřeny
objednávky regionálních knihovnických služeb mezi provozovateli všech deseti profesionálních
knihoven okresu Zlín a KKFBZ.
Metodické oddělení uskutečnilo 41 metodických návštěv a 114 konzultací (ve 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, spolupráci 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. Na dubnovém semináři pro starosty a knihovníky okresu Zlín
proběhlo vyhlášení soutěže O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Zlín 2012.
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Statistika knihovnických činností
V lednu a únoru byla provedena sumarizace statistických výkazů za rok 2012 knihoven okresu
Zlín pro NIPOS, tj. 88 statistických výkazů o činnosti knihoven a tři sumáře KULT (MK) 12-01.
Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Uskutečnily se tři porady pro profesionální knihovníky okresu Zlín (20. 3., 26. 6. a 4. 12.).
Březnová porada proběhla v nově otevřené městské knihovně ve Slušovicích.
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce
(akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu, tvorba souborů, jejich rozvoz/svoz
do knihoven okresu Zlín)
únor
březen

květen,
červen
září
říjen,
listopad

Bylo připraveno a rozvezeno 5 výměnných souborů pro profesionální knihovny
Brumov-Bylnice, Slušovice, Štítná nad Vláří, Valašské Klobouky a Vizovice.
Výměnný soubor obsahuje 165 knih a je zapůjčen na dobu jednoho roku.
Jarní výměnné soubory byly podle plánu ponechány v obcích, jejich svoz je
naplánován do konce února 2014.
Probíhal rozvoz nových jarních výměnných souborů pro 79 obecních knihoven
obsahujících 47 knih.
Příprava a tvorba 79 letních výměnných souborů pro obecní knihovny, které
obsahují 55 knih.
Proběhla cirkulace 14 výměnných souborů pro pobočky městských knihoven,
které obsahují 95 knih.
Cirkulace podzimních výměnných souborů, které obsahují 130 knižních jednotek
včetně audioknih.

Přírůstek výměnného fondu za rok 2013 činí 3 204 knihovních jednotek: 1 398 beletrie pro
dospělé, 614 naučné literatury pro dospělé, 788 dětské beletrie, 310 naučné literatury pro děti
a 94 audioknih. Fond byl nakoupen v částce 579 206 Kč (rabat činil 254 598 Kč, což tvoří
31 %). Celkem bylo vyřazeno 10 knih (3 beletrie, 2 naučná, 3 beletrie pro děti a 2 naučná pro
děti).

Výměnný fond pro knihovny okresu Zlín
Výměnný fond pro knihovny okresu Zlín k 31. 12.
Přírůstek výměnného fondu
Úbytek výměnného fondu
Počet knihovních jednotek celkem zařazených do výměnných souborů
Celkový počet vytvořených výměnných souborů (VS)
Počet svazků v jednom
obce VS (jarní), 79x (ruší se, proto již
výměnném souboru (VS)
není započítáno do celkového počtu VS)
obce VS (nový jarní) 79x
obce VS (letní), 79x
obce VS (podzimní), 79x
pobočky městských knihoven, 14x
městské knihovny, 5x
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2012

2013

31 224
3 099
26
29 220
335

34 418
3 204
10
20 483
256

145
30
50
120
85
155

47
55
130
95
165

Ve spolupráci s profesionálními knihovnami se pracovnice oddělení metodiky zajímaly o umístění
knihoven, o stavění knihovního fondu, o zavádění výpočetní techniky do knihoven, o vytváření
studijních míst v prostorách knihoven, podporovaly oblast vzdělávání, propagovaly kurzy
počítačové gramotnosti a prováděly kontrolu výkonu regionálních služeb.
Pobočky
Oddělení metodiky věnovalo péči a odbornou pomoc 11 pobočkám. Knihovníci poboček
spolupracovali s oddělením metodiky na řešení organizačních problémů poboček, při řešení
knihovnických a organizačních záležitostí.
V březnu proběhla v Jaroslavicích schůzka s pracovníky Magistrátu města Zlína z důvodu
plánované rekonstrukce a využití budovy, kde knihovna sídlí. V listopadu byla knihovna pro
veřejnost uzavřena a vystěhována. Knihy byly uloženy v pobočce Podlesí.
V dubnu proběhl v pobočce Kostelec úklid a aktualizace fondu. Celkem bylo očištěno a obaleno
87 knih.
V květnu byla s pracovníky Magistrátu města Zlína navštívena pobočka Mokrá po celkové
rekonstrukci objektu, v němž se knihovna nachází.. Knihovna nebyla otevřena, neboť objekt
nebyl zkolaudován.
V srpnu proběhla rekonstrukce pobočky Velíková, bylo vymalováno a byla provedena obnova
zařízení.
V září proběhla obnova části regálů v pobočce Podlesí.
Byla zpracována statistika poboček za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2013.
Pracovnice oddělení metodiky zastupovaly podle potřeby kolegyně v obvodních knihovnách.

Stěhování knihovny a detašovaných skladů a dalších pracovišť bylo zahájeno 8. července
a ukončeno 30. srpna.
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4. ODBORNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Vlastní odborné aktivity a specializace KKFB
Koncepce nové Ústřední knihovny
Nejvýznamnější odbornou aktivitou roku 2013 bylo dokončení koncepce provozu Ústřední
knihovny ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, budově 15, na které se pracovalo již v minulých letech.
Z hlediska poskytování služeb šlo především o přestěhování a následné funkční přeskupení
knihovních fondů:
 spojení fondu bývalého oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro mládež a knižního
fondu hudebního oddělení,
 spojení příručních knihoven jednotlivých oddělení do jedné příruční knihovny,
 selekce a rozmístění volného výběru periodik (ca 900 titulů),
 přemístění fondu CD do volného výběru,
 sloučení fondů z depozitních skladů a části fondu z Ústřední knihovny do skladu
v platformě.
Všechny výše zmíněné operace vyžadovaly podrobnou analytickou přípravu, definici nových
lokací v knihovním systému, algoritmizaci jejich použití a v mnoha případech změnu fyzického
označení dokumentů.
Součástí projektu Krajské kulturní a vzdělávací centrum bylo zavedení RFID technologie pro
identifikaci a ochranu knihovního fondu a pro identifikaci uživatelů knihovny (čipové průkazy).
To si vyžádalo jednak opatření všech knih a map do volných výběrů samolepícími RFID čipy,
jednak implementaci do automatizovaného knihovního systému (Kpwin SQL). V době, kdy se
implementace RFID technologie plánovala, byla již na trhu nová verze knihovního systému
Verbis, jejíž součástí je i zcela nové rozhraní online knihovního katalogu Portaro. Pro
implementaci RFID technologie byla zvolena tato nová verze. Přechod na novou verzi se odehrál
v květnu 2013. Dodavatelem RFID systému byla firma ORIS PLUS, spol. s r. o.
RFID technologie pro identifikaci a ochranu knihovního fondu sestává v nové knihovně z těchto
komponent:






RFID čipy v knihách a mapách,
pracovní stanice obsluhy u výpůjčních pultů (nahrazují skenery čárových kódů),
dva automaty pro samoobslužné půjčování dokumentů (po jednom v 3. a 4. podlaží),
automat pro samoobslužné vracení dokumentů (ve vstupní hale ve 2. podlaží),
detekční brány u východů z půjčoven (ve 3. podlaží s detekcí RFID, ve 4. podlaží
s hybridní detekcí RFID i elektromagnetických etiket pro ochranu prezenčního fondu knih
a periodik),
 ruční asistent pro načítání a kontrolu dokumentů v regálech.

Zvedení RFID technologie pro identifikaci čtenářů znamenalo pořízení 15 tisíc čipových karet (tj.
nových průkazů pro registrované uživatele) s potiskem jejich lícové strany, tiskárny pro potisk
rubové strany karet a čteček těchto karet (v rámci projektu bylo pořízeno 12 čteček pro
Ústřední knihovnu, z dotace města Zlína byly pořízeny čtyři čtečky pro obvodní knihovny).
Tvorba databází, přispívání do celostátních databází a Souborného katalogu ČR, bibliografická
činnost
Databáze knihovního fondu KKFBZ obsahuje 273 145 titulů (z toho 174 415 titulů knih).
KKFBZ 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 39 autorit.
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Do Souborného katalogu ČR bylo zasláno 7 586 záznamů monografií, kartografických
dokumentů a hudebnin a 220 záznamů periodik.
Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo zpracováno 1 366 záznamů. V rámci projektu
Kooperační systém článkové bibliografie bylo odesláno 617 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 600 záznamů článků.
Průběžně probíhají opravy a redakce v katalogu knihovního fondu:
* redakce rejstříků věcných i jmenných autorit a jejich harmonizace se systémem autorit

NK ČR, přesun nepravých klíčových slov do souborů specifických věcných autorit
a harmonizace klíčových slov s autoritami typu věcné téma,
* doplňování obohacujících údajů do záznamů (propojování na zvukové dokumenty, odkazy na
elektronické verze, literární ceny, dedikace a podpisy autorů),
* zpětně jsou aktualizovány katalogizační záznamy a status publikací náležejících do
historického a vzácného fondu,
* průběžně jsou monograficky zpracovávána vybraná čísla periodik,
* pokračuje rekatalogizace fondu gramofonových desek (za rok 2013 vzniklo 311 záznamů).
Probíhá skenování obálek povinných výtisků a regionálních neperiodických publikací, zasílání
naskenovaných obálek do databáze Obalkyknih.cz a s tím spojené žádosti o přidělování čísel
ČNB.
Probíhá průběžné ukládání regionálních online publikovaných periodik.
Průběžně je doplňována databáze regionálních osobností.
Ochranné reformátování
K 31. 12. 2013 byl dokončen krajský projekt Digitalizace a ukládání dat (součást projektu
Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích). V jeho rámci bylo dodavatelsky formou služby (fa EXON)
z knihovního fondu digitalizováno 213 707 stran periodik a 92 160 stran monografií. Na straně
knihovny spočívala v roce 2013 práce zejména ve výběru a přípravě dokumentů pro odvoz
k digitalizaci a jejich evidenci formou protokolů, v samotném předávání s fyzickou kontrolou kus
po kusu a jejich zpětném přebíráním.
Do digitální knihovny (systém Kramerius, verze 4.8) byla importována a zpřístupněna data ze
starého systému (16 titulů periodik, 65 870 digitalizovaných stran).
Odborné konference, semináře
Počet seminářů pořádaných KKFBZ
Počet účastníků celkem
Příspěvky na vlastních seminářích
Vystoupení na akcích jiných subjektů

5
212
7
3

Seminář 8. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (3. 4. 2013, sál v budově
Centroprojektu ve Zlíně, 64 účastníků, z toho 16 zástupců obcí). Na programu semináře byly
příspěvky: Trendy rozvoje knihoven (Ing. J. Tomancová, KKFBZ), Novinky v regionální literatuře
(PhDr. Z. Pokluda), Vesnice roku 2012 (Žlutava a její knihovna, Ing. S. Kolář, starosta),
vyhlášení výsledků soutěže O nejlepší knihovnici okresu Zlín 2012 (Mgr. Z. Svobodová, KKFBZ).
Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje (24. 4. 2013, Vsetín,
39 účastníků). Na semináři zazněly příspěvky: Koncepce rozvoje knihoven ČR (PhDr. V. Richter,
NK ČR), Zásady regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v kontextu s celostátní koncepcí
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rozvoje knihoven (PhDr. Z. Friedlová a Ing. J. Tomancová, KKFBZ), Výsledky Analýzy věkové,
vzdělanostní a platové situace v knihovnách Zlínského kraje v porovnání s ČR; knihovnické
profese v Národní soustavě povolání (Mgr. Z. Houšková, SKIP), Priorita koncepce – podpora
vytváření knihovních fondů, podpora doplňování cizojazyčné literatury (PhDr. Š. Kašpárková,
Knihovna Kroměřížska).
Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů (6.–8. 10. 2013, 34 účastníků), ve
spolupráci se Slovenskou asociáciou knižníc a Sekcí pro bibliografii Sdružení knihoven ČR.
Semináře se zúčastnilo 34 bibliografů z krajských a vědeckých knihoven z České i Slovenské
republiky. Seminář byl zařazen do Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti a podpořen
dotací z Ministerstva kultury ČR.
XIII. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (7. 11. 2013, Zlín, 24 účastníků).
Seminář pořádala KKFBZ ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. V části věnované
zámeckým knihovnám zazněly příspěvky: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity (NAKI) – Soupis tisků 16. století v zámeckých knihovnách a Provenio
(PhDr. P. Mašek, Knihovna Národního muzea), Zámecká knihovna Buchlov (příspěvek
Mgr. M. Vaculínové, Ph.D., přednesl PhDr. P. Mašek). V další části zazněly příspěvky Krajský
projekt digitalizace a ukládání – průběžná informace (Ing. J. Kaňka, KKFBZ), Knihovny Zlín –
souborný katalog zlínských knihoven (Mgr. Bc. I. Jánská, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně) a Centrální portál českých knihoven – průběžná informace (Ing. J. Kaňka, KKFBZ).
V závěru účastníci informovali o dění ve svých paměťových institucích, představili zajímavé
ediční počiny, proběhla miniburza regionálních publikací a pro zájemce byla uspořádána exkurze
v krajské knihovně.
Seminář pro knihovníky okresu Zlín (13. 11. 2013, 51 účastníků). Na programu byla přednáška
Image knihovny (Mgr. A. Peříková, Knihovně města Ostravy), Cesta po českých knihovnách
(PhDr. Z. Svobodová, KKFBZ ) a exkurze v krajské knihovně.
Přehled vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích je v příloze 7.
Spolupráce
KKFBZ spolupracuje s odbornými pracovníky NK ČR a krajských knihoven v rámci přípravy
a řešení několika projektů (Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit,
Kooperační systém článkové bibliografie, Benchmarking knihoven, Digitální knihovna Zlínského
kraje, Centrální portál knihoven ČR aj.) a pracovních skupin, které jsou ustaveny při NK ČR
a v rámci Sdružení knihoven ČR.
KKFBZ 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, které se
specializují na jednotlivé okruhy činnosti krajských knihoven, jsou členy pracovníci KKFBZ, kteří
se tak aktivně podílejí na řešení společných projektů apod.
V rámci Klubu dětských knihoven spolupracuje KKFBZ s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana
Uherské Hradiště, Knihovnou Kroměřížska a Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín na
programech pro děti a na vzdělávání knihovníků dětských knihoven. KKFBZ spravuje webové
stránky Klubu dětských knihoven Zlínského kraje.
V rámci Klubu dětských knihoven SKIP spolupracuje KKFBZ na dlouhodobém projektu Kde končí
svět, který podporuje aktivity dětí formou literárních, výtvarných a dramatických soutěží. KKFBZ
se od roku 2000 do projektu zapojuje literární soutěží Hledání.
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.
Při přípravě a realizaci seminářů knihoven paměťových institucí Zlínského kraje spolupracuje
KKFBZ s odborníky z různých oblastí.
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KKFBZ je zapojena do projektu Knihovny Zlín – souborný katalog zlínských knihoven
http://knihovnyzlin.cz/ (projekt řídí Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).
KKFBZ se průběžně podílí na tvorbě a doplňování bibliografie baťovské literatury a webu
Tomáše Bati http://tomasbata.com (projekt Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).
KKFBZ spolupracuje s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně na průběžné aktualizaci webových
stránek Františka Bartoše www.frantisekbartos.cz.
KKFBZ spolupracuje s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a MZA Brno – Státním okresním
archivem Zlín na dlouhodobém projektu ochranného reformátování baťovských novin i dalších
regionálních periodik.
Na organizaci a realizaci festivalu Literární jaro Zlín 2013 spolupracovala KKFBZ s kulturními
a vzdělávacími institucemi Zlínského kraje.
Při vzdělávání knihovníků ZK spolupracuje KKFBZ s dalšími institucemi a externími odborníky.
KKFBZ spolupracovala s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajskou galerií výtvarného
umění ve Zlíně a 14|15 Baťovým institutem na dokončení projektu Zlínského kraje Krajské
kulturní a vzdělávací centrum (14|15 BAŤŮV INSTITUT).
KKFBZ spolupracovala se Slovenskou asociáciou knižníc při přípravě odborného semináře
Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů 2013.
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).
Individuální 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, Kulturní komise Rady Zlínského kraje,
řídící výbor projektu Krajské kulturní a vzdělávací centrum, Rada projektu Centrální portál
knihoven,
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,
Mgr. L. Linková – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR,
Ing. J. Marek – Sekce pro informační technologie SDRUK 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 pro soutěž Vesnice roku, komise MK ČR pro
dotační program VISK 2,
Mgr. J. Trnčáková – Sekce SDRUK pro služby,
Mgr. H. Vašková – pracovní skupina pro věcné zpracování při NK ČR, pracovní skupina pro
jmenné zpracování při NK ČR,
Ing. S. Vráblíková – Sekce vzdělávání SKIP,
Mgr. Z. Vrtalová – pracovní skupina pro zpracování elektronických zdrojů při NK ČR, Sekce
vzdělávání SKIP.
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Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje
Vzdělávání pro knihovníky

Počet akcí

Počet účastníků

Kurzy počítačové gramotnosti a ICT
Odborné vzdělávání
Odborné vzdělávání (interní) pro KKFBZ
Interní kurzy (angličtina) pro KKFBZ
Odborné vzdělávání (externí) pro KKFBZ

8
5
2
2
21

76
151
67
22
26

Celkem

38

342

Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Zlínského kraje
KKFBZ zajišťovala i v roce 2013 vzdělávání knihovníků Zlínského kraje v dovednostech práce
s informačními a komunikačními technologiemi. Knihovna získala dotaci Ministerstvo kultury ČR
v celkové hodnotě 22 000 Kč na projekt Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci
s informačními technologiemi.
Základem obsahové náplně výuky byly kurzy nadstavbové reflektující aktuální trendy
v informačních a prezentačních technologiích.
Kurzy realizované v rámci projektu VISK2 v roce 2013
Počet
hodin

Počet
účastníků

Počet
absolventů

Elektronické sociální sítě v prostředí knihoven
Přechod na MS OFFICE 2010
Google a další nástroje pro knihovníky
Elektronické informační zdroje
Elektronické knihy a práce s nimi
Tvorba webových stránek pomocí šablony
Open Office
Praktické využití MS Word (hromadná korespondence)

5
10
5
5
5
10
10
10

9
8
15
7
12
7
8
10

9
6
15
7
12
7
6
7

Celkem

60

76

69

Typ kurzu

Celkový počet zúčastněných knihoven 16, tj. 1 krajská, 7 městských, 7 obecních, 1 školní.
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Ostatní akce pro knihovníky Zlínského kraje a celostátní akce
Datum

Název/ Lektor

13. 3.

Současná skandinávská literatura I
Mgr. K. Stehlíková, Ph.D.
Knihovnické minimum
Mgr. I. Drobníková (Knihovna Kroměřížska),
J. Dorňáková (MěK Valašské Klobouky), S. Ondrášová
(Knihovna Boženy Benešové Napajedla),
Mgr. J. Zemanová (Unie Kompas, Zlín), J. Hoferková,
R. Rajnošková, Mgr. Z. Svobodová, RNDr. H. Šimová,
I. Štanclová, Ing. J. Tomancová, Mgr. Z. Vrtalová,
V. Warzelová (KKFBZ)
Quo vadis, knihovno?
RNDr. T. Řehák (Městská knihovna v Praze)
Bezbariérové knihovny
J. Hoferková (KKFBZ), Mgr. B. Bilavčíková,
doc. PhDr. V. Broulíková, Mgr. L. Houšková,
Z. Indráková, M. Kořínková,
PaedDr. Mgr. Bc. H. Pašteková Rupertová,
Mgr. R. Pavlíček, Ing. K. Poláčková,
doc. PhDr. E. Souralová, Ing. J. Šormová, Ph.D.,
Mgr. B. Uhlířová, Bc. M. Zvonařová
Dotazníková šetření v knihovnách
PhDr. L. Zbiejczuk Suchá, Mgr. G. Šimková

26. 3., 2.
4., 9. 4.
a 16. 4.

16. 10.
23. a
30.10.

19. 11.
Celkem

Nové prostory knihovny v budově 15 (foto Libor Stavjaník, TOAST)
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Počet
hodin
4

Počet
účastníků
38

24

9

3

36

10

51

5

17

46

151

5. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH, PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTACE A DARY
Zapojení do evropských fondů
Pracovníci KKFBZ se účastnili zpracování podkladů a jednání pracovních skupin projektu
Zlínského kraje Krajské kulturní a vzdělávací centrum.
Pracovníci KKFBZ spolupracovali na řešení projektu Zlínského kraje Digitalizace a ukládání dat.
Dotace jiných subjektů
Donátor / Program

Název projektu

Odpovědný řešitel

Kulturní fond města Zlína
Kulturní fond města Zlína
Ministerstvo kultury ČR,
zahraniční odbor

Den pro dětskou knihu
Literární jaro Zlín 2013
Kolokvium slovenských,
moravských a českých
bibliografů
Vzdělávání knihovníků
Zlínského kraje pro práci
s informačními technologiemi
Obohacení vybraných
záznamů článků zobrazených
v ANL+ o jmenná a věcná
metadata

Mgr. P. Gajdošíková
Mgr. P. Gajdošíková
Mgr. P. Gajdošíková

7 000 Kč
15 000 Kč
19 000 Kč

RNDr. H. Šimová,
Ing. S. Vráblíková

22 000 Kč

Ing. J. Kaňka

20 000 Kč

MK ČR/VISK 2
Mimoškolní vzdělávání
knihovníků
MK ČR/VISK 9
Rozvoj Souborného
katalogu CASLIN
a souboru národních
autorit

Dotace

Přístup do databází Anopress IT (mediální a vědomostní databáze) a ASPI (právní informační
systém) byl v rámci konsorcia knihoven částečně dotován z programu MK ČR VISK 8/A –
Informační zdroje.
Knihovna se zapojila do projektu Velehrad 2013 (www.velehrad.eu), viz část Čtení a poslouchání
pro všechny, str. 29.
Příprava projektů
Žádosti o dotace pro rok 2014
Program
MK ČR/VISK 2
Mimoškolní vzdělávání
knihovníků
Kulturní fond města Zlína
Kulturní fond města Zlína

MK ČR/VISK 9
Rozvoj Souborného
katalogu CASLIN
a souboru národních
autorit

Název projektu
Vzdělávání knihovníků
Zlínského kraje pro práci
s informačními
technologiemi
Literární jaro Zlín 2014
Zlín čte a studuje
(nákup knihovního fondu
pro zajištění městské funkce
KKFBZ)
Doplňování vybraných
záznamů článků do báze
ANL
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Odpovědný řešitel
Mgr. Z. Vrtalová,
Ing. J. Tomancová

Požadavek
22 000Kč

Mgr. P. Gajdošíková

25 000 Kč

Mgr. H. Vašková

1 000 000
Kč

Ing. J. Kaňka

23 000 Kč

6. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
Přednášky, besedy, informatické lekce pro školy
Vzdělávací pořady pro žáky a studenty škol všech typů jsou zaměřeny na seznámení
s prostředím a službami knihovny a na rozvoj čtenářství. Zahrnují tematické besedy, lekce práce
s informacemi a exkurze knihovny.
Programy jsou připravovány v Ústřední knihovně a obvodních knihovnách (v malé míře
i pobočkách).
Vzdělávání pro školy

Počet pořadů

Mateřská škola

75

Základní škola

332

Speciální škola

51

Střední škola

8

Ostatní

8

Celkem

474

Podrobný přehled programů pro školy je uveden v příloze 5.
Programy pro děti s volným přístupem veřejnosti
Podpora dětského čtenářství
* Prázdninové čtení (25. 2.–1. 3.) – čtení pro všechny milovníky zajímavých příběhů v podání

knihovnic oddělení pro děti,
* Kamarádi z abecedy – výtvarný workshop, na kterém autor výtvarník František Petrák
představil svoji knihu Kamarádi z abecedy (11. 4., součást Literárního jara Zlín 2013),
* Školní časopis roku 2012 – vyhlášení vítězů krajského kola celorepublikové soutěže školních
časopisů (1. 11.).
* Večer s Andersenem aneb Hravá knihovna – zábavný program pro děti od 6 do 10 let:
soutěže, loutkové divadlo, pohádky, zpívání (5. 4., pobočka Podlesí).
Výtvarné dílny
* Veselá záložka – děti si zhotovily jarní záložky do knih (26. 3.)
* Z drátků malí kamarádi čtou si s námi taky rádi – účastníci vyráběli z drátků a korálků

zvířátka (30. 11., součást Dne pro dětskou knihu)
* Šťastná vánoční hvězda – předvánoční výtvarná dílna pro děti i dospělé, vyšívání vánočních
přání a zdobení sádrových odlitků (17. 12.)
Literární soutěž pro děti Hledání pro děti od 6 do 15 let
V září 2012 byl vyhlášen 13. ročník okresního kola literární soutěže pro děti od 6 do 15 let,
která je každoročně součástí projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět. Pro školní
rok 2012/2013 bylo zvoleno motto Mít tak dva roky prázdnin. Do soutěže se přihlásilo 63 dětí
(31 děvčat a 32 chlapců) ze 14 škol. Děti se rozepsaly na témata Co jsem zažil o prázdninách,
Prázdniny u babičky, Dobrodružné prázdniny nebo Tajuplné prázdniny. Vítězové okresního kola
byli představeni a odměněni 24. 4. v KKFB. Ve slavnostním programu vystoupili žáci hudebních
oborů Základní umělecké školy Harmonie Zlín, s. r. o. Vítězné práce postoupily do krajského
kola, kterého se zúčastnily děti všech regionů Zlínského kraje. Vyhlášení a ocenění nejlepších
autorů v kraji se uskutečnilo 16. 5. v Knihovně Kroměřížska.
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V říjnu 2013 byl vyhlášen další ročník okresní soutěže pro školní rok 2013/2014 s hlavním
mottem Nejmoudřejší je číslo. Děti si tentokrát mohly vybrat z témat Jeden za osmnáct a druhý
bez dvou za dvacet, Jeden za všechny a všichni za jednoho, Do třetice všeho dobrého i zlého,
Třináctá komnata. Příspěvky poslalo celkem 56 dětí zlínského regionu. Vítězové budou
vyhlášeni a odměněni 30. 4. 2014.
Čítárna u čerta s knihou
Součástí doprovodného programu 53. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež byl cyklus
besed Svět Hanse Christiana Andersena v oddělení pro děti Ústřední knihovny (27.–31. 5.). Dvakrát
denně četli dětem předškolního a školního věku hosté festivalu Jan Čenský, Marek Eben, Vanda
Hybnerová, Ondřej Kepka, Josef Alois Náhlovský, Pavel Nový, Halina Pawlowská, Václav
Postránecký, Petr Vodička a Roman Vojtek.
Týden knihoven (30. 9.–4. 10.)
* v Ústřední knihovně Tančíček Adušiadáši, pohybově žonglérská klauniáda a žonglérská dílna

pro děti i dospělé (Divadlo Kufr z Brna, 2. 10.),
* v Obvodní knihovně Jižní Svahy literární kvízy Hop z knížky do knížky,
* v Obvodní knihovně Malenovice tři zábavná odpoledne (domalovánky, vystřihovánky,
křížovky).
Zvířátka v zimě
Výtvarná soutěž byla určena dětem do 10 let. V termínu od 1. do 26. 11. zaslaly děti do
soutěže celkem 202 obrázky. Hodnocení obrázků provedli návštěvníci Dne pro dětskou knihu
30. 11. Odměny získalo 11 dětí a 1 kolektiv (knižní ceny, nafukovací hračky atd.), jejichž
obrázky dostaly největší počet hlasů.
Den pro dětskou knihu
Sobotní program (30. 11.) s podtitulem Pozvání do říše pohádek a příběhů nabídl dětem a jejich
doprovodu výtvarnou dílnu Z drátků malí kamarádi čtou si s námi taky rádi, výstavku soutěžních
obrázků Zvířátka v zimě včetně vyhlášení a odměnění vítězů, Vánoční hru aneb Co andělé
zvěstovali v podání Divadla Kufr z Brna, předvánoční čtení, přihlašování dětí do 10 let do
knihovny zdarma, prodej knih pro děti (Knihkupectví Neoluxor Books).

Kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost
Počet

Účastníci

Výstavky

40

12 027

Přednášky pro veřejnost

37

1 606

Exkurze v budově 15

80

1 102

8

44

165

14 779

Počítačové kurzy
Celkem
Výstavy

Výstavky v prostorách knihovny jsou zajišťovány jednak vlastními pracovníky, jednak ve
spolupráci s mateřskými, základními a základními uměleckými školami, DDM ASTRA Zlín
a dalšími subjekty (příloha 6).
27

Kulturní a vzdělávací pořady (besedy, přednášky, autorská čtení apod.)
* Byl ukončen cyklus Čtení a poslouchání pro všechny (4 pořady).
* Pokračoval cyklus Rozumíme historii?!, který je realizován ve spolupráci se Státním okresním

archivem Zlín (6 přednášek).
* Ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů ve Zlíně byly připraveny hudební pořady
(7 pořadů).
Březen – měsíc čtenářů
Knihovna se zapojila do celorepublikové akce SKIP Čtenář roku, jejímž cílem je ocenit nejlepší
čtenáře veřejných knihoven. V tomto roce knihovny hodnotily své dětské čtenáře do 15 let, kteří
často navštěvují knihovnu sami nebo v doprovodu rodičů, účastní se aktivit knihovny a půjčují si
knihy domů. 26. 3. proběhlo v oddělení pro děti vyhlášení Čtenáře roku KKFBZ (tři dívky
navštěvující především Obvodní knihovnu Jižní Svahy) a absolutního vítěze Čtenáře roku
Zlínského kraje. Stal se jím čtenář Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, který si v loňském roce
vypůjčil a přečetl 415 knih. Vítězové převzali ocenění z rukou Ladislava Kryštofa, radního
Zlínského kraje, Miroslava Kašného, náměstka primátora města Zlína, Zdeňky Friedlové, ředitelky
KKFBZ, a Jany Tomancové, zástupkyně SKIP.
Literární jaro Zlín 2013
Festival proběhl ve dnech od 4. do 12. 4. Jeho hosty byli spisovatelka, esejistka a básnířka
Sylva Fischerová, literární historik Vladimír Karfík, básníci Jaroslav Kovanda, Jakub Grombíř,
František Horka, Milan Libiger, Tomáš Lotocki, Petr Odehnal a Petr Palarčík, výtvarník František
Petrák, spisovatelka, překladatelka a nakladatelka Markéta Hejkalová, literární teoretik Jiří
Trávníček a spisovatel a scenárista Jiří Stránský. Hudební část besed zajistily komorní soubor
Musica Minore, kapela Ležérně a vleže a Zlínské jazzové smyčce.
Festival uspořádala KKFBZ ve spolupráci se 14|15 Baťovým institutem, příspěvkovou
organizací, nakladatelstvím Host, Alternativou – kulturním institutem Zlín a za finanční podpory
Zlínského kraje, města Zlína a společnosti Oris Plus, s. r. o. Na propagaci festivalu knihovna
spolupracovala s Českým rozhlasem Brno. Záštitu nad festivalem převzali Jiří Dědeček, předseda
Českého centra Mezinárodního PEN klubu, Ladislav Kryštof, člen Rady Zlínského kraje, a
Miroslav Kašný, náměstek primátora města Zlína. Odborným garantem projektu byl spisovatel
Antonín Bajaja.
Festival byl propagován prostřednictvím webových stránek www.literarnijaro.cz a na sociální síti
Facebook www.facebook.com/literarnijaro.
Malovaná abeceda (1.–22. 3.) – výtvarná internetová soutěž o nejlepší výtvarné ztvárnění
vybraného písmene abecedy libovolnou technikou, přišlo 109 obrázků a nejrůznějších výrobků.
Na základě online hlasování (25. 3.–1. 4.) byli vybráni výherci, kteří převzali ocenění v průběhu
zahajovacího pořadu festivalu. Hlasování se zúčastnilo celkem 206 hlasujících.
Týden knihoven
KKFBZ se zúčastnila 16. ročníku Týdne knihoven (30. 9.–6. 10.), který každoročně vyhlašuje SKIP.
* Autorské čtení Radky Denemarkové, setkání se spisovatelkou, která působí také jako

překladatelka, scénáristka a dramaturgyně (1. 10.)
* Pořady pro děti viz str. 27.
Čtení a poslouchání pro všechny
Cyklem Čtení a poslouchání pro všechny (autorská čtení současných křesťanských autorů) se
knihovna se zapojila do projektu Velehrad 2013 (www.velehrad.eu), připomínajícího
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Dalšími aktivitami byla výběrová
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bibliografie Cyrilometodějský Velehrad v literatuře (www.kfbz.cz/cmv), tři historické přednášky
v rámci cyklu Rozumíme historii?! a cyklus besed pro základní školy Cyril a Metoděj v historii
Moravy.
Podrobný přehled všech kulturních pořadů pro veřejnost v příloze 6.
Školení, kurzy pro veřejnost
Bylo uspořádáno 8 kurzů v celkovém rozsahu 41 hodin, kterých se zúčastnilo 45 účastníků.
Témata kurzů
*
*
*
*
*
*
*

Začínáme pracovat s počítačem.
Internet pro začátečníky.
Elektronická pošta a komunikace přes internet.
Jednoduchá práce s texty.
Internet pro začátečníky.
E-mailová komunikace.
Znáte naši knihovnu?

Oddělení pro děti, 3. podlaží
(foto Dalibor Novotný)

Naučná literatura, 4. podlaží (foto City Work)
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7. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
vydané publikace
vydaná periodika (tituly)
texty v publikacích a periodikách vydaných jinými subjekty
články v denním a odborném tisku
ohlasy na webových stránkách
vystoupení v rozhlasovém vysílání
ohlasy v TV a rozhlasovém vysílání

1
1
13
99
65
3
13

KKFB vydala a podílela se na vydání a distribuci
Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven 2012. Zpracovala Jana
Tomancová, odpovědná redaktorka Zdeňka Friedlová. Zlín : KKFB, 2013. ISBN 978-80-86886-442. 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 2013. Náklad čísla
500 výtisků.
Bylo zpracováno Kalendárium 2014 : vybraná výročí osobností města Zlína a připraveno
k publikování na webu KKFBZ.
Byl zpracovány podklady o knihovně pro brožuru Zlínským krajem za kulturou, historií
a poznáním, která byly vydána Zlínským krajem.
Byly zpracovány podklady o knihovně do publikace Jiří Voženílek: budovy č. 14 a 15 ve Zlíně –
dědictví industriální éry. Všetečka, Petr, ed. a Baťová, Sonja. [Zlín]: Zlínský kraj, 2013. 127 s.
ISBN 978-80-87833-03-2.
Byly zpracovány podklady pro katalog New Library Buildings in Europe, který bude tiskem vydán
v roce 2014.
Přehled publikovaných textů je v příloze 7.
Medializace instituce
V médiích bylo publikováno 190 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 stěhování knihovny a otevření v nových prostorách
budovy 15 ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU.
V rámci propagace knihovna spolupracovala se Studiem 6.15, které zajišťovalo propagaci
projektu Krajské kulturní a vzdělávací centrum. Na propagaci knihovna dále spolupracuje se
servisní organizací 14|15 Baťův institut.
K propagaci a orientaci v nové budově knihovny byly zpracovány a vydány dvě verze
informačního letáku o knihovně a jeho anglická mutace.
U příležitosti cyrilometodějského výročí byla tiskem vydána skládačka informující o aktivitách
knihovny k výročí: cyklu autorských čtení Čtení a poslouchání pro všechny a výběrové bibliografii
Cyrilometodějský rok v literatuře. Závěrem roku byl vydán dotisk.
Tiskové zprávy o činnosti KKFBZ byly publikovány na jejích webových stránkách, na webu
Zlínského kraje, statutárního města Zlína a informačních serverech zaměřených na Zlínský kraj
a kulturní dění.

30

Přehled připravovaných akcí KKFBZ je každý měsíc zveřejňován na programových letáčcích,
v Magazínu Zlín, webových stránkách města Zlína, 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. Od října jsou měsíční programy knihovny
součástí programové skládačky a webu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.
Bylo odesláno 30 čísel e-bulletinu.
Oddělení pro děti 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.

Foto Petr Zákutný

Foto Petr Zákutný

Foto archiv knihovny

Foto archiv knihovny

Fotografie ze slavnostního otevření zrekonstruované budovy 15,
sídla Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně
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PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST
8. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST
Byly vydány tři dodatky Organizačního řádu KKFBZ.
Knihovní řád KKFBZ byl aktualizován dodatky č. 10 (s účinností od 30. 9. 2013) a č. 11
(s účinností od 1. 12. 2013).
Byla uzavřena Kolektivní smlouva s odborovou organizací s účinností od 1. 4. 2013.
Bylo provedeno pravidelné roční hodnocení pracovníků.
Byly aktualizovány interní předpisy (příkazy, rozhodnutí, směrnice, metodické pokyny).
Přehled o provedených kontrolách a jejich výsledky
Externí
* Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních

povinností plátce pojistného za období leden 2010–září 2013 (listopad 2013, zaměstnanci
VZP ČR, Klientské pracoviště Zlín).
* Kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, provedena svazovým inspektorem
Odborového svazu pracovníků knihoven Mgr. Vladimírem Petříčkem (květen 2013).
Interní
* Kontrola BOZP a PO.
* Revize elektrických zařízení, zabezpečovacího systému, výtahů, schodišťové plošiny, kotelny,

výměníkové stanice, kontrola hasicích přístrojů a hydrantů.
* Kontrola návaznosti vybíraných poplatků a jejich odvodů s výstupy z PC.
* Kontrola pokladní hotovosti.
* Kontrola docházky podle elektronické evidence docházky a podle deníku docházky na
detašovaných pracovištích.
* Kontrola plnění plánu činnosti.
* Kontrola čerpání rozpočtu.
* Kontrola výkonu a vykazování regionálních funkcí v pověřených knihovnách.
* Kontrola výkonu a příjmu regionálních funkcí v knihovnách Zlínského kraje.
* Inventarizace.
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 služebního automobilu FORD Transit, oprava nábytku a klavíru.
* Pobočky a obvodní knihovny: malování, oprava výtahu a oprava světel (Obvodní knihovna

Jižní Svahy), oprava topení (pobočka Podlesí), malování (pobočka Velíková).
* Zařízení: oprava výtahu, oprava detekčního zařízení, opravy PC a kopírek.
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10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Výpočetní a komunikační technika
* Byla zakoupena mobilní zařízení iPad2, Samsung Galaxy Note–P605, LCD monitor, ADSL

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

modemy (výměna v pobočkách knihovny), dva mobilní telefony, čtyři čtečky RFID karet pro
identifikaci čtenářů v obvodních knihovnách, flash disky.
Byla zakoupena roční podpora antivirového systému Symantec a roční podpora evidenčního
systému Alvao (evidence počítačů), zároveň byla licence navýšena na 140 ks.
Byla zprovozněna digitální knihovny Kramerius 4, průběžně se prováděl import dat (viz část
Ochranné reformátování, str. 20).
Byla upravena aplikace Internet Sessionu (možnost prodlužování session).
V červenci a srpnu proběhla instalace serverů, nastavení a zprovoznění nové počítačové sítě
knihovny v budově 15. Všechny servery byly nově vytvořeny. Server digitální knihovny byl
migrován (převeden do formátu pro VmWare).
Byla migrována ostrá data z původních serverů knihovny. Byly vytvořeny nové emailové
adresy a logovací jména v doméně KKVC.
Byly instalovány, nastaveny a zprovozněny počítače a terminály (pro čtenáře ve volných
výběrech).
Služební výpočetní technika ze staré knihovny byla přenesena, přenastavena a integrována
do sítě v budově 15.
Do prostor knihoven v Malenovicích, Dílech a na Jižních Svazích byla dotažena metropolitní
síť firmou TC Servis.
Pro účely knihovní VPN bylo do budovy 21 dotaženo optické vlákno firmou Internext 2000,
dále bylo vnitřně propatchováno do serverovny v budově 15.
Byly upraveny počítače v obvodního knihovnách a připojeny do nové sítě knihovny. Proběhlo
testování nové VPN mezi Ústřední knihovnou a obvodními knihovnami.
Vyřazená výpočetní technika byla protokolárně předána organizacím Zlínského kraje.
Fyzicky byla zlikvidována vyřazená výpočetní technika (firma Asekol).

Automatizovaný knihovní systém
* Po zkušebním provozu v roce 2012 byl v květnu 2013 proveden přechod automatizovaného

knihovního systému KP-win SQL na jeho novou verzi Verbis/Portaro. Tento přechod mj.
znamenal kompletní převody a indexaci dat.
* Po ukončení provozu ve staré budově Ústřední knihovny byly provedeny opravy dat
a předefinovány veškeré lokace a další údaje týkající se Ústřední knihovny, aby mohl být
systém nasazen v novém působišti.
* Zavedení RFID technologie pro identifikaci a ochranu knihovního fondu a pro identifikaci
uživatelů si vyžádalo implementaci SIP serveru do automatizovaného knihovního systému
Verbis pro jeho komunikaci s RFID zařízeními (viz část Koncepce nové Ústřední knihovny,
str. 19).
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11. HOSPODAŘENÍ KKFB V ROCE 2013
Rekapitulace (v Kč)

Neinvestiční prostředky

Investiční prostředky

23,040.000

-

2,845.000

-

Účelová dotace ze SR

61.000

-

Ostatní dotace (SMZ)

3,282.000

-

26,383.000

-

Vlastní zdroje (v Kč)

Neinvestiční prostředky

Investiční prostředky

Vlastní příjmy KKFB

1,612.303

-

Rezervní fond

372.446

-

Fond – věcné a finanční dary

266.034

-

0

-

2,250.783

-

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Náklady

28,631.727,10

148.689,10

Výnosy

28,633.782,78

77.177,63

2.055,68

71.511,37

Krajský úřad – příspěvek na činnost
z toho regionální služby

Celkem

Fond odměn
Celkem
Hospodářský výsledek (v Kč)

Hospodářský výsledek
Celkem hospodářský výsledek

73.567,05 Kč

Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci, byl pro rok 2013 stanoven
příspěvek na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 23,000.000 Kč, z toho na zajištění
výkonu regionálních služeb 2,845.000 Kč.
Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK) 19.
č. j. 0011/Z02/12 byl schválen příspěvek na provoz ve výši

12.

2012 usnesením
23,000.000 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 nařízen nebyl.
1. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013: Na základě usnesení Rady Zlínského kraje
(RZK) čj. 0272/R06/13 ze dne 25. 3. 2013 byl KKFBZ navýšen příspěvek na provoz, z toho
účelově Na realizaci aktivit v rámci projektu Velehrad 2013 (ÚZ 00093) o částku 40.000 Kč
s vyčleněním a navýšením závazného objemu OON ve výši 24.900 Kč:
23,040.000 Kč
2. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013: Usnesením čj. 0466/R11/13 ze dne
20. 5. 2013 vzala RZK na vědomí poskytnutí účelových neinvestičních dotací z MK ČR
v celkové výši 42.000 Kč. Jedná se o tyto neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu:
 Mimoškolní vzdělávání knihovníků VISK 2 (ÚZ 34053)
22.000Kč
 Rozvoj souborného katalogu CASLIN a soubor národních autorit VISK 9 (ÚZ 34053)
20.000 Kč
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Zároveň byl navýšen a účelově vyčleněn závazný objem OON o 34.000 Kč, tzn. celkem na
383.900 Kč.
3. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013: Usnesením čj. 0817/R18/13 ze dne
23. 9. 2013 schválila RZK zvýšení závazných objemů prostředků na platy o 250.000 Kč, tzn.,
že závazný objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 13,910.000 Kč a ostatních
osobních nákladů o 36.000 Kč, tzn., že závazný objem OON byl stanoven ve výši
419.900 Kč. Jednalo se o zohlednění prostředků na nové pracovníky v rámci realizace
projektu Krajské kulturní a vzdělávací centrum a odstupné pro pracovnici dělnické profese
související s ukončením pracovního poměru na základě organizačních změn dle závazných
identifikátorů. Prostředky na navýšení objemu prostředků na platy a OON Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, byly převedeny z provozních prostředků
stanoveného příspěvku na provoz od zřizovatele.
4. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013: Usnesením čj. 0888/R20/13 ze dne
21. 10. 2013 vzala RZK na vědomí poskytnutí účelových neinvestičních dotací z MK ČR
v celkové výši 19.000 Kč. Jedná se o tuto neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu:
 Kulturní aktivity – Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů (ÚZ 34070)
19.000 Kč
Zároveň byl navýšen a účelově vyčleněn závazný objem OON o 15.900 Kč, tzn. celkem na
435.800 Kč.
Z příspěvku zřizovatele byla rozpočtována částka 2,845.000 Kč na plnění výkonu regionálních
funkcí, vyčleněna účelovým znakem 091. Regionálními funkcemi jsou podle knihovního zákona
funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním
knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné
fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti
napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Tato část
byla vyúčtována k 31. 1. 2014 přímo ZK.
Příspěvek od Zlínského kraje účelový Na realizaci aktivit v rámci projektu Velehrad 2013 ve výši
40.000 Kč byl vyčleněn účelovým znakem 093 a plně vyčerpán v souladu se stanoveným
účelem.
KKFBZ získala na rok 2013 dotace od statutárního města Zlína ve výši 2,317.000 Kč na
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a 850.000 Kč na nákup knihovního
fondu. V dubnu byla dotace navýšena o 50.000 Kč na provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb, a to konkrétně na financování připojení místních knihoven k internetu na
základě ukončení Projektu internetizace knihoven k 28. 3. 2013. V listopadu byla dotace
navýšena o 43.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s rekonfigurací routerů, na kterých je
vystavena VPN pro obvodní knihovny, které zajišťují městskou funkci, a zřízení datové trasy
internetu. Celková dotace SMZ činí k 31. 12. 2013 3,260.000 Kč, z toho na nákup knihovního
fondu 850.000 Kč.
V dubnu získala KKFBZ neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína na realizaci projektu
Literární jaro Zlín 2013 ve výši 15.000 Kč. Dotace byla vyúčtována a finanční prostředky byly
přijaty na účet KKFBZ dne 28. 6. 2013 v plné výši.
V listopadu získala KKFBZ neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína na realizaci
projektu Den pro dětskou knihu ve výši 7.000 Kč. Dotace byla vyúčtována v prosinci 2013 s tím,
že dle podmínek projektu bude tato částka vyplacena v roce 2014.
Od soukromé osoby obdržela KKFBZ finanční dar ve výši 2.000 Kč na náklady spojené
s realizací soutěže O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Zlín 2012. Tento dar byl plně využit
v dubnu 2013.
Zlínský kraj zabezpečil ty činnosti organizace, které vyplývají z knihovního zákona a z úkolů,
uložených zřizovatelem. KKFBZ provedla podle aktuálních potřeb úpravy rozpočtu tak, aby byly
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finanční prostředky použity účelně a hospodárně.
V roce 2013 zajistil zřizovatel Zlínský kraj financování KKFBZ ve výši 80,5 %, dotace ze SR
činila 0,2 %, statutární město Zlín přispělo částkou ve výši 11,5 % a z vlastních příjmů
a zapojením fondů bylo pokryto 7,8 % nákladů v hlavní činnosti.
Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 2.055,68 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 (0,17) a zbytek pracuje pro hlavní činnost
KKFBZ. Dalším příjmem do doplňkové činnosti byla smlouva o reklamě pro zajištění prezentace
partnera v rámci festivalu Literární jaro 2013.
V doplňkové činnosti bylo za rok 2013 hospodařeno se zlepšeným hospodářským výsledkem ve
výši 71.511,37 Kč.
Plnění rozpočtu nákladů a výnosů
Viz tabulka
Investice
Zdroje:

Zůstatek investičního fondu
Odpisy hlavní činnost
Ostatní tvorba (převod, prodej)
Celkem zdroje
Použití:
Tiskařský zlaticí lis
Celkem použití
Zůstatek investičního fondu k 31. 12.2013

6.811,71 Kč
334.584,28 Kč
54.631,00 Kč
389.215,28 Kč
86.400,00 Kč
86.400,00 Kč
309.626,99 Kč

Přehled počtu zaměstnanců
Průměrný evidenční počet zaměstnanců:
fyzické osoby
62,27
přepočtený stav
60,22
Stav zaměstnanců (fyzické osoby) k 31. 12. 2013
z toho: odborní pracovníci
THP
dělníci
pracovníci se ZPS

36

65
55
6
4
0

Odvětví: Kultura
Název organizace: Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace
Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2012
Rozpočet
2006

Číslo
účtu
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie
503 Spotřeba ostatních neskl. dodávek
504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
528 Ostatní sociální náklady
531 Daň silniční
532 Daň z nemovitostí
538 Ostatní daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Ostatní pokuty a penále
543 Odpis pohledávky
543 Dary
547 Manka a škody
549 Ostatní náklady z činnosti
551 Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného majetku
552-3 Zůstatk. cena prodaného dlouhod. nehm.a hm.maj.
554 Prodané cenné papíry a podíly a pozemky
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
555-6 Tvorba a zúčtování rezerv a opr.položek
562 Úroky
563 Kursové ztráty
569 Ostatní finanční náklady
Náklady (účtová třída 5) celkem

Hlavní činnost
Rozpočet
UR
Skut.
2013
k 31.12.
k 31.12.13
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
3 757
3 537
3 973 289,95
508
508
351 549,80
645
645
704 815,00
40
40
30 783,00
110
110
99 342,90
90
90
57 314,60
25
25
24 828,00
2 939
2 948
2 840 169,17
14 115 14 476 14 501 379,00
4 676
4 761
4 733 948,00
38
38
38 988,00
650
652
611 659,00

IČ: 70947422

%
plnění
112
69
109
77
90
64
99
96
100
99
103
94

2

2

1 500,00

75

64
336
157

74
336
158

134 700,00
363 798,08
24 087,20

182
108
15

118

118

139 533,00

118

Doplňková činnost
Rozpočet
UR
Skut.
2013
k 31.12.
k 31.12.13
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
18
18
14 387,50
4
4
556,00
6
6
1 850,00

%
plnění
80
14
31

3

3

1 747,50

58

3
70
20

3
70
20

58
63
57

1

1

1 726,00
43 843,00
11 313,00
93,00
331,63

2

2

1 330,00

33

67

42,40
30
28 300

28 518

28 631 727,10 100,40

127

127

77 177,63

61

Rozpočet
UR
2013
k 31.12.
v tis. Kč v tis. Kč
3 775
3 555
512
512
651
651
40
40
113
113
90
90
25
25
2 942
2 951
14 185 14 546
4 696
4 781
38
38
651
653
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
74
338
338
157
158
0
0
118
118
0
0
0
0
0
0
30
0
28 427 28 645

Celkem
Skut.
k 31.12.13
v Kč
3 987 677,45
352 105,80
706 665,00
30 783,00
101 090,40
57 314,60
24 828,00
2 841 895,17
14 545 222,00
4 745 261,00
39 081,00
611 990,63
0,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134 700,00
365 128,08
24 087,20
0,00
139 533,00
0,00
0,00
42,40
0,00
28 708 904,73

%
plnění
112
69
109
77
89
64
99
96
100
99
103
94

75

182
108
15
118

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
644-7
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 prodaného 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

Výnosy (účtová třída 6) celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
591
595

Hlavní činnost
Rozpočet
UR
Skut.
2013
k 31.12.
k 31.12.13
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
25
25
25 890,00
1 508
1 508
1 380 636,00
50
50
36 424,00

104
92
73

350
150

352
150

372 445,80
417 092,12

106
278

20

20

10 953,86

55

30

30

7 341,00

23 000

23 040

23 040 000,00

100

3 167

61
3 282

61 000,00
3 282 000,00

100
100

28 300

28 518

28 633 782,78

100

0

0

2 055,68

Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů

Výsledek hospodaření po zdanění

%
plnění

Doplňková činnost
Rozpočet
UR
Skut.
2013
k 31.12.
k 31.12.13
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
170
170
133 689,00

10

10

180

180

148 689,00

53

53

71 511,37

0,00
0,00
0

0

2 055,68

15 000,00

%
plnění
79

150

83

Rozpočet
UR
2013
k 31.12.
v tis. Kč v tis. Kč
195
195
1 508
1 508
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
352
160
160
0
0
0
0
20
20
0
0
0
0
30
30
0
0
0
0
23 000 23 040
0
0
0
61
3 167
3 282
28 480

28 698

28 782 471,78

53

53

73 567,05

0,00
0,00
53

53

71 511,37

Celkem
Skut.
k 31.12.13
v Kč
159 579,00
1 380 636,00
36 424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372 445,80
432 092,12
0,00
0,00
10 953,86
0,00
0,00
7 341,00
0,00
0,00
23 040 000,00
0,00
61 000,00
3 282 000,00

0,00
0,00
53

53

73 567,05

%
plnění
82
92
73

270
55

100
100
100
100
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Příloha 1
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace
Adresy pracovišť pro veřejnost:
Ústřední knihovna, tř. Tomáše Bati 204, 761 60 Zlín (do 31. 8. 2013)
Ústřední knihovna, Vavrečkova 7040, budova 15, 760 01 Zlín (od 1. 9. 2013)
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, Anenská 119, 760 01 Zlín – dočasně uzavřena
Kostelec, Zlínská 133, 763 14 Zlín
Kudlov, Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín
Lhotka 68, 763 02 Zlín
Louky, Náves 68, 763 02 Zlín
Mokrá II/455, 760 01 Zlín – dočasně uzavřena
Podlesí IV/5302, 760 05 Zlín
Prštné, Za Školou 570, 760 01 Zlín
Příluky, Dolní dědina 26, 760 01 Zlín
Štípa, Lešenská 763, 763 14 Zlín
Velíková, Dolní konec 53, 763 14 Zlín

Foto Libor Stavjaník

Foto archiv knihovny

Příloha 2
Seznam pracovníků KKFB (k 31. 12. 2013)
Balická Naděžda Mgr.

Matulová Vlasta

Bartíková Martina Ing.

Mikulíková Hana Ing.

Bártová Simona

Mítová Lenka Bc.

Bělašková Ivana

Obořilová Jitka

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

Rozehnalová Bohumila

Filípková Eva Mgr.

Řeháková Jana

Friedlová Zdeňka PhDr.

Řehánková Zdena

Gábová Eva

Selingerová Jarmila

Gajdošíková Pavla Mgr.

Straková Dana

Hoferková Jana

Svobodová Zuzana PhDr.

Horsáková Jindřiška

Šimová Helena RNDr.

Huspeninová Kamila

Škorňa Vlastimil

Chmelová Ivana

Štanclová Iveta

Janoš František Ing.

Štěpaníková Jarmila Bc.

Janošová Petra

Štětkařová Hana Bc.

Jiříčková Ladislava

Takácsová Veronika Mgr.

Jourová Dagmar

Tomancová Jana Ing.

Kaňka Jan Ing.

Trnčáková Jarmila Mgr.

Krajčová Renata

Vaculíková Hana

Kurečková Pavlína

Vašková Hana Mgr.

Linková Lenka Mgr.

Vávrová Jana Bc.

Macíková Monika

Vráblíková Simona Ing.

Majerová Marie Bc.

Vrtalová Zuzana Mgr.

Maňasová Zdeňka

Warzelová Věra

Marek Jan Ing.

Zahradníčková Renata

Marušáková Dagmar Bc.

Zemánková Marie

Marušáková Jiřina

Příloha 3
Nejpůjčovanější tituly v roce 2013
Beletrie
Pořadí

Název knihy / Autor

1.

Padesát odstínů temnoty / E. L. James

122

2.

Žítkovské bohyně / Kateřina Tučková

108

3.

Muži, kteří nenávidí ženy / Stieg Larsson

4.–5.

6.–7.

Nemesis / Jo Nesbo
Zakletá země / Nora Robertsová
Dívka, která kopla do vosího hnízda / Stieg Larsson
O myších a lidech / John Steinbeck

Počet půjčení

85
83

81

8.

Manželky na odpis / Simona Monyová

79

9.

Sněhulák / Jo Nesbo

76

10.–12.

Lakomec; Misantrop; Tartuffe / Moliere
Pygmalión / George Bernard Shaw
Snědla dětem sladkosti / Martina Formanová

73

Naučná literatura
Pořadí

Název knihy / Autor

1.

Andělé v mých vlasech : vzpomínky / Lorna Byrneová

46

2.

Doba jedová / Anna Strunecká, Jiří Patočka

33

3.–4.

Marie Baťová : první dáma Zlína / Pavel Hajný
Síla ženy / Louise L. Hay

Počet půjčení

31

Skladatelka voňavého prádla / Martina Formanová
5.–6.

7.–9.

Všechno je jinak, aneb, Co nám neřekli o důchodech, euru
a budoucnosti / Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová
Jiřina Jirásková: Jen to klidně napište! : poslední rozhovor
s hereckou legendou / Michaela Remešová, Roman Schuster,
Hana Höschlová
Příručka přežití pro holky : (které nejsou včerejší) : 100% pro
holky / Charlotte Grossetete

30

29

Schody do nebe / Lorna Byrneová

10.–12.

Květ pouště : podivuhodné putování somálské kočovnice / Waris
Dirieová, Cathleen Millerová
Něžná náruč rodičů : moderní poznatky o významu správné
manipulace s novorozencem a malým dítětem / Eva Kiedroňová
Otrokyní v 11 letech : pravdivý příběh o ukradeném dětství /
Fatima ve spolupráci se Sophií Blandinieres

27

Příloha 4
Srovnání vybraných číselných ukazatelů podle oddělení v letech 2012 a 2013
2013
Oddělení

Čtenáři Z toho
celkem děti

Návštěvníci
půjčoven

Výpůjčky

Informační
služby*)

Besedy,
exkurze

pro dospělé čtenáře
(po sloučení viz část Klasické
informační služby, str. 8)

9 041

127

132 421

771 736

9 415

133

pro děti

1 474

1 367

23 884

170 978

2 525

302

Obvodní knihovna Jižní Svahy

1 220

463

29 404

182 882

8 651

80

Obvodní knihovna Malenovice

661

221

12 721

75 556

6 035

49

Obvodní knihovna Díly

430

114

12 478

55 707

536

24

pobočky

603

136

7 816

27 815

13 429

2 428

Celkem

218 724 1 284 674

3
27 162

591

Všechny provozy knihovny (kromě čítárny) byly uzavřeny ve dnech 18. až 21. května z důvodu
přechodu na vyšší verzi knihovního systému Verbis/Portaro. Ústřední knihovna na tř. Tomáše Bati 204
byla uzavřena od 13. července do 26. září z důvodu stěhování do budovy 15. Obvodní knihovny
byly uzavřeny od 5. do 9. srpna z důvodu migrace aktivních prvků a dat do budovy 15.
2012
Oddělení

Čtenáři Z toho
celkem děti

Návštěvníci
půjčoven

Výpůjčky

Informační
služby*)

Besedy

pro dospělé čtenáře a IRC

8 389

3

105 856

632 435

6 866

25

pro děti

1 426

1 327

25 935

180 075

2 878

311

pro mládež

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

studovna a čítárna

Celkem
13 923 2 474
248 221 1 427 682
*)
dotazy bibliografické, faktografické, referenční a rešerše celkem

42

6
29 816

540

Příloha 5
Programy pro školy
Ústřední knihovna – Oddělení pro děti
Uskutečnily se 32 besedy pro mateřské školy (Zlínská knihovnička, Barevný rok, Hrajeme si
s pohádkou, Jak se chovat na ulici)
Pro žáky ZŠ proběhlo 212 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí:
Moje první cesta do knihovny (seznámení s knihovnou, knihovní fond),
Kamarádka knihovna (orientace v knihovně, služby knihovny, katalog knihovního fondu),
V knihovně se neztratím (orientace v knihovně, stavění knihovního fondu, služby knihovny),
Internet (historie, vývoj, použití, bezpečný internet),
Práce s informačními zdroji (racionální získávání informací při studiu, elektronický katalog),
Historie písma a knihtisku,
Kniha a já (práce s knihou, orientace v knize, rejstříky, obsahy),
Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy),
Škola hrou (Jan Amos Komenský),
Se slušností nejdál dojdeš (základy společenské etikety),
Hříčky se slovíčky (český jazyk trochu jinak),
Kdo zkusí rébusy? (český jazyk trochu jinak),
Ladovská zima,
Nejen paní Láry Fáry (Betty MacDonaldová),
Podivuhodný svět Julese Verna,
Jak jsem potkal Otu Pavla,
Cyril a Metoděj v historii Moravy,
Jak to bylo doopravdy (literární hrdinové mýtus a skutečnost),
Kdyby čert na koze jezdil (ilustrátor Karel Franta dětem),
Cesta nejen do pravěku (Eduard Štorch),
Kouzelné ilustrace (Helena Zmatlíková),
Vánoce ve světě.
Uskutečnilo se 48 besed pro žáky škol se speciálním zaměřením (Moje první cesta do knihovny,
Kamarádka knihovna, Škola hrou, Se slušností nejdál dojdeš, Hříčky se slovíčky, Kdo zkusí
rébusy, Ladovská zima, Nejen paní Láry Fáry, Podivuhodný svět Julese Verna, Cyril a Metoděj
v historii Moravy, Jak to bylo doopravdy, Kdyby čert na koze jezdil, Už vím, kde bydlím, Cesta
nejen do pravěku, Kouzelné ilustrace, Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla, Vánoce ve světě).

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pro studenty středních škol se uskutečnilo 8 lekcí systematické práce s informacemi doplněné
o praktické úkoly a exkurzi knihovny.
Pro IZAP (Sdružení pro integraci postižených dětí a mládeže, netradiční centrum Slunečnice)
byly realizována exkurze a beseda Advent.
Hudební oddělení, oddělení pro dospělé
Pro žáky ZŠ a speciálních škol se uskutečnilo 17 besed:
* Světem hudebních nástrojů
* Moravské lidové Vánoce v hudbě

Obvodní knihovna Jižní Svahy
Pro děti MŠ se uskutečnilo 25 besed, exkurzí knihovny a lekcí práce s informacemi (Co si
budeme číst, Ptáci v knihách, Andělé v pohádkách, Ilustrátorka Helena Zmatlíková, Za pohádkou
do knihovny, Povídání o jaru, Jaro v knihách, O rodině a povolání, Co patří k podzimu, Pohádky
o Koblížkovi, Lesní zvířátka v knížkách, Vánoční povídání).
Pro žáky ZŠ se uskutečnily 52 besedy a lekce práce s informacemi:
Do Jičína s Václavem Čtvrtkem,
Občanský průkaz Petra Šabacha,
Něco málo o bajkách,
Beseda s Arnoštem Goldflamem,
Knihovna, zdroj informací,
Hans Christian Andersen,
Vánoční povídání,
Pohádková knížka a Vánoce (beseda Jindřichem Františkem Bobákem).
Pro Centrum pro rodinu a Dětské centrum Beruška byly připraveny tři exkurze knihovny s hrami
a soutěžemi.

*
*
*
*
*
*
*
*

Obvodní knihovna Malenovice
Pro děti MŠ a žáky ZŠ se uskutečnilo 49 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí:
*
*
*
*
*
*
*

Seznámení s knihovnou,
Už jsem čtenář (projekt na podporu čtenářství ZŠ ERIN),
Komiks a jeho svět,
Uličník Roald Dahl,
Večerníčky v knihách,
Co věděly prababičky,
Vánoce v knihovně.

Obvodní knihovna Díly
Pro děti MŠ a žáky ZŠ se uskutečnilo 24 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí:
Popletené pohádky,
Poprvé v knihovně,
Rozcvička pro mozek,
Hříčky se slovíčky.
Klienti Střediska Naděje Zlín se zúčastnili dvou exkurzí a pořadu Žijeme sportem.
*
*
*
*

Příloha 6
Kulturní pořady a výstavy pro veřejnost
5. ledna

Jiří Grygar: Svět vědy – svět víry. Beseda s Jiřím Grygarem, astronomem
a astrofyzikem, o vztahu vědy a víry (cyklus Čtení a poslouchání pro všechny).

9. ledna

Josef Holcman: Stroj se (ne)zadrhl. Představení nové knihy a beseda
s autorem.

16. ledna

Cesty za nářečím po moravských dědinách a kotárech. Vyprávění PhDr. Josefa
Kolaříka, CSc., o tom, jak zkoumal nářečí František Bartoš a dialektologové ve
20. století (ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně).

23. ledna

Člověk a génius. Život a dílo klavírního virtuosa a geniálního hudebního
skladatele W. A. Mozarta. Účinkovali Mgr. Marek Obdržálek a Věra
Obdržálková, pořad byl doplněn hudebními ukázkami (ve spolupráci se
Společností Bohuslava Martinů).

30. ledna

Tomáš Borovský: Středověký Velehrad. Přednáška byla věnována založení
velehradského kláštera a vybraným problémům jeho středověkých dějin.
Zabývala se vnitřním životem konventu, vztahy mezi Velehradem a panovníkem
a komunikací s ostatními kláštery cisterciáckého řádu na Moravě (cyklus
Rozumíme historii?!, ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín).

6. února

Představení novinek historické literatury: druhého čísla časopisu Východní
Morava a knihy Zdeňka Pokludy Moravští Šternberkové (ve spolupráci se
Státním okresním archivem Zlín).

20. února

Mgr. Aleš Flídr: Architektura Velké Moravy. Přednáška byla zaměřená
především na počátky kamenné architektury na Moravě a archeologické
výzkumy, které odhalily základy celé řady staveb na hradiscích v Mikulčicích,
Starém Městě, Pohansku u Břeclavi, v Kopčanech atd. (cyklus Rozumíme
historii?!, ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín)

27. února

Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.: Mezi historií a legendou. Cyrilometodějská tradice
v barokním umění. Přednáška se zabývala otázkou, jakou roli hrála
cyrilometodějská tradice v baroku a v čem objednavatelé několika konkrétních
uměleckých děl, pocházející z prostředí barokní duchovní aristokracie
a olomouckých biskupů, spatřovali její historický význam (cyklus Rozumíme
historii?!, ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín).

6. března

Osobnosti hudební scény. Přednáška Mgr. Marka Obdržálka o významných
interpretačních umělcích (klavíristé, houslisté, pěvci, dirigenti atd.) s hudebními
ukázkami (ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů).

12. března

Peter Tavel: Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla. Přednáška
a autorské čtení psychologa a teologa Petra Tavela (cyklus Čtení a poslouchání
pro všechny).

13. března

Poezie Jožky Huska. Výběr z tvorby regionálního autora s hudebním
doprovodem.

20. března

Marie Svatošová: Máme proč se radovat. Autorské čtení a beseda
s MUDr. Marií Svatošovou o hospicích, knížkách i umění stárnout (cyklus Čtení
a poslouchání pro všechny).

27. března

Slovní hříčky ve francouzštině (Jeux de mots). Přednáška Aurélie Stettler
(ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem).

28. března

Beseda s Klubem seniorů (pobočka Příluky).

3. dubna

Pohádkové zpívání. Hudební pořad pro nejmenší děti i jejich rodiče.
V pohádkách Sněhurka a O Koblížkovi vystoupily studentky Střední školy
pedagogické a sociální Zlín.

17. dubna

Giuseppe Verdi – život a dílo mistra italské opery. Přednáška Mgr. Marka
Obdržálka ke 200. výročí narození skladatele, pořad byl doplněn hudebními
ukázkami (ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů).

Literární jaro 2013 (8.–12. dubna)
8. dubna

Zahájení Literárního jara. Martin Pášma uvedl esejistku, prozaičku a básnířku
Sylvu Fischerovou a literárního kritika Vladimíra Karfíka, hudební doprovod
Musica Minore.

10. dubna

Herberk v knihovně aneb Útulna poezie. Autorské čtení: Jaroslav Kovanda,
Jakub Grombíř, František Horka, Milan Libiger, Tomáš Lotocki, Petr Odehnal
a Petr Palarčík, hudební doprovod Ležérně a vleže.

11. dubna

Kamarádi z abecedy. Výtvarný workshop pro děti Františka Petráka, autora
knihy Kamarádi z abecedy.

11. dubna

Dějiny českého knižního trhu. Beseda s literárním teoretikem Jiřím
Trávníčkem a spisovatelkou, překladatelkou a nakladatelka Markétou
Hejkalovou.

12. dubna

Jiří Stránský. Spisovatel a scenárista Jiří Stránský hovořil nejen o Zdivočelé
zemi, hudební doprovod Zlínské jazzové smyčce.

14. května

Slovanští věrozvěstové a Velehrad v proudech moderní doby Přednáška
doc. Jaroslava Šebka, ukončení cyklu Čtení a poslouchání pro všechny.

29. května

Richard Wagner. Ke 200. výročí narození představitele německého
romantismu připravil Mgr. Marek Obdržálek (ve spolupráci se Společností
Bohuslava Martinů).

6. června

Kytarový recitál. Koncertní vystoupení kytaristy Josefa Černého. Pořad byl
součástí cyklu Dny nevidomých na Moravě ve spolupráci se SONS Zlín.

1. října

Autorské čtení Radky Denemarkové. Setkání se spisovatelkou, která působí
také jako překladatelka, scénáristka a dramaturgyně. Pořad byl součástí
celorepublikové akce knihoven Maraton čtení.

9. října

Česká hudební emigrace 18. století. Přednáška Mgr. Marka Obdržálka
o hudebních skladatelích českého původu působících v zahraničí Janu Křtiteli
Vaňhalovi a Františku Xaveru Richterovi (ve spolupráci se Společností
Bohuslava Martinů).

18. října

Foukací písně. Pásmo písní a přednesu z knihy Foukací povídky.
Autogramiáda a projekce fotografií a ilustrací Libora Stavjaníka a Zuzany
Lednické. V pořadu vystoupili Petr Nikl a Mirek Černý.

23. října

Paříž, město na Seině. Vyprávění o současné Paříži připravila Jaroslava
Vránová ve spolupráci s členkami Klubu seniorů-učitelů.

30. října

Příběhy domů s vil. Slováci v Luhačovicích. Přednáška PhDr. Blanky
Petrákové, kurátorky sbírky lidového textilu, keramiky a lázeňství Muzea
luhačovického Zálesí, konaná v rámci Měsíce české a slovenské kulturní
vzájemnosti za podpory MK ČR.

6. listopadu

Benjamin Britten – život a dílo. Beseda ke 100. výročí narození anglického
hudebního skladatele 20. století (1913–1976). Připravil Mgr. Marek
Obdržálek (ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů).

13. listopadu

Dalibor Janiš: Východní Morava za česko-uherských válek ve druhé polovině
15. století. Východní Morava byla v 60. a 70. letech 15. století výrazně
zasažena konfliktem mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem a události
této dramatické doby se dotkly řady hradů, měst a vesnic ležících na
moravsko-uherském pomezí (cyklus Rozumíme historii?!, ve spolupráci se
Státním okresním archivem Zlín).

20. listopadu

Radim Vrla: Hrad Starý Světlov, historie, stavební vývoj, památková obnova.
Zříceniny hradu Starého Světlova patří k významným památkám Zlínského
kraje. V roce 2013 zde proběhly dílčí průzkumné práce, které přinesly řadu
nových poznatků (cyklus Rozumíme historii?!, ve spolupráci se Státním
okresním archivem Zlín).

27. listopadu

Milan Řepa: Dědictví století páry aneb co v nás zůstalo z 19. století.
Přednáška představila 19. století jako jednu z nejvýznamnějších epoch
v dějinách západní civilizace, v níž se tradiční společnost proměnila
v moderní. Pokusila se rovněž ukázat, čím může být 19. století atraktivní
pro zájemce o historii (cyklus Rozumíme historii?!, ve spolupráci se Státním
okresním archivem Zlín).

28. listopadu

Zdeněk Zapletal: Popík. Uvedení nové knihy, vystoupil autor, Martin Pášma,
Karel Markytán a Ivo Viktorín.

4. prosince

Osobnosti hudební scény 2. Seznámení se současnými významnými
hudebními interprety (Nigel Kennedy, Lang Lang, Elina Garancha a další).
Přednáška byla doplněna hudebními ukázkami. Připravil a účinkoval
Mgr. Marek Obdržálek (ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů).

11. prosince

Vánoční řetěz – čtení inspirované Vánocemi. Ze svých oblíbených knih četli
umělecká šéfka divadla Hana Mikolášková, knihovnice Bohumila
Rozehnalová, herečka Jana Tomečková, malíř a lektor Martin Čada, básník a
výtvarník Jaroslav Kovanda, básník a novinář Milan Libiger. Hrálo klarinetové
kvarteto ZUŠ Zlín pod vedením Jana Slavíka. Součástí pořadu byla prodejní
výstavka výrobků Centra služeb postiženým Zlín.

Výstavky
Ústřední knihovna
leden

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

leden, únor

Obrázky školou povinné – ZŠ Zlín, Dřevnická 1790

březen

Barevné kouzlení – ZŠ Komenského I, Zlín
Tak nás baví malování – MŠ Zlín, Štefánikova

duben

Voda jako dar i síla – DDM ASTRA Zlín

květen

Biograf snů na přání aneb Bylo – nebylo – DDM ASTRA Zlín

červen

Maluj a poznávej svět – 5. B třída ZŠ Emila Zátopka, Zlín

říjen, listopad

Dílo Františka Bartoše
Co se skrývá v knihách

prosinec

Zvířátka v zimě – soutěžní práce dětí ke Dni pro dětskou knihu

prosinec

Co mají společného architekti a knihy?… Knihovny
Knihy najdete v knihovnách… ale co takhle knihovny v knihách?

Obvodní knihovna Jižní Svahy
leden, únor

Příběhy mezi notami – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy

únor, březen

Voda jako dar i síla – DDM ASTRA Zlín

březen, duben

Oblékneme se – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy
Velikonoce jako malované – vystřihovánky Mgr. Drahomíry Babicové

duben

Pohádkové postavičky Václava Čtvrtka – ZŠ Zlín – Jižní Svahy, Okružní
Koláže – UTB Zlín (v rámci projektu EDISON)

květen

Já s písničkou jdu jako ptáček – MŠ Zlín, Budovatelská

květen, červen

Jak vyrostl strom pastelkovník – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy

červen

Česko proti chudobě – kampaň neziskových organizací
V knihovně – MŠ Zlín, Družstevní

červenec, srpen

Sportovní plakát – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy

září

Vyrážíme na kolech – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy

říjen

Vyrábíme koláže – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy

listopad

Strašáci – MŠ Zlín, Dětská

prosinec

Mezi podzimem a zimou – ZUŠ Zlín – Jižní Svahy
Vánoční betlém – vystřihovánky Mgr. Drahomíry Babicové

Obvodní knihovna Díly
březen–květen

Březen, za kamna vlezem – MŠ Zlín, Štefánikova

červen–říjen

Malování nás baví – školní družina při ZŠ Komenského II, Zlín

listopad

Podzim kolem nás – MŠ Zlín, tř. Tomáše Bati

Obvodní knihovna Malenovice
leden

Zimní pohádka – keramika ZUŠ Zlín-Malenovice
Čarovná zima – MŠ Zlín, tř. Svobody

únor, březen

Ptačí sněm – keramika ZUŠ Zlín-Malenovice

březen, duben

Vítání jara – MŠ Zlín, tř. Svobody

duben, květen

Masopustní tradice. Masky – keramika ZUŠ Zlín-Malenovice

červenec, srpen

Šikovné ručičky – MŠ Zlín, tř. Svobody

září

Česko proti chudobě – kampaň neziskových organizací

říjen, listopad

Krysáci – výstavka keramiky ZUŠ Zlín-Malenovice

prosinec

Pohádka – ZUŠ Zlín-Malenovice
Sněží – MŠ Zlín, tř. Svobody
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Publikační činnost a vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích
Texty do publikací a periodik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Friedlová, Zdeňka. 14|15 BAŤŮV INSTITUT – galerie, muzeum, knihovna. Bulletin SKIP
[online]. 2013, roč. 22, č. 4 [cit. 2014-02-03]. Dostupný z:
http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull13_420.htm#ti
Gajdošíková, Pavla. Herberk v knihovně. ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu
a společenské dění, jaro/léto (2013), s. 92–95.
Gajdošíková, Pavla. Krajská knihovna a cyrilometodějské výročí. ZVUK : časopis pro kulturu
a společenské dění, jaro/léto (2013), s. 14–16.
Gajdošíková, Pavla. Jiří Daehne: Sedm semen z Jidášova stromu. ZVUK : časopis pro kulturu
a společenské dění, jaro/léto (2013), s. 113.
Kaňka, Jan. Spolupráce paměťových institucí ve Zlínském kraji. Duha [online]. 2013,
roč. 27, č. 2 [cit. 2014-02-03]. Dostupný z: http://duha.mzk.cz/clanky/spolupracepametovych-instituci-ve-zlinskem-kraji
Kaňka, Jan a Šimková, Lenka. Automat knihovna s Ing. Janem Kaňkou, z Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně: „Nenuťte uživatele přemýšlet...“. Čtenář: měsíčník pro knihovny,
roč. 65, č. 12 (2013), s. 426–429.
Nechvátal, Jiří a Kaňka, Jan. Automat knihovna s Ing. Jiřím Nechvátalem, vedoucím oddělení
automatizace Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích: „V naší knihovně
nerozlišujeme čtenáře ani služby...“. Čtenář: měsíčník pro knihovny, roč. 65, č. 7/8 (2013),
s. 247–249.
Pavlík, Jiří a Kaňka, Jan. Automat knihovna s Ing. Jiřím Pavlíkem z Ústavu výpočetní
techniky UK v Praze: „Je potřeba čas na vývoj a řada vstřícných jednání mezi knihovnami
a nakladateli....“ Čtenář: měsíčník pro knihovny, roč. 65, č. 10 (2013), s. 352–354.
Svoboda, Martin a Kaňka, Jan. Automat knihovna s Ing. Martinem Svobodou, ředitelem NTK
v Praze: Knihovnictví není především věda, ale služba... Čtenář: měsíčník pro knihovny,
roč. 65, č. 1 (2013), s. 12–17.
Žabička, Petr a Kaňka, Jan. Automat knihovna s Ing. Petrem Žabičkou, z MZK Brno:
„Národní kulturní dědictví by mohl každý dostat nahrané například do občanského
průkazu...“. Čtenář: měsíčník pro knihovny, roč. 65, č. 5 (2013), s. 168–170.
Jansa, Václav a Kaňka, Jan. Automat knihovna s Ing. Václavem Jansou, doktorandem ÚISK
FF UK a propagátorem svobodného softwaru: asi je příliš malá bída v českém knihovnictví,
nebo příliš velká neochota skutečně spolupracovat... Čtenář: měsíčník pro knihovny, roč. 65,
č. 3 (2013), s. 88–91.
Pavlíčková, Eva a Gajdošíková, Pavla. ZVUK Zlínského kraje – časopis pro kulturu
a společenské dění. Duha [online]. 2013, roč. 27, č. 4 [cit. 2014-02-03]. Dostupný z:
http://duha.mzk.cz/clanky/zvuk-zlinskeho-kraje-casopis-pro-kulturu-spolecenske-deni
Vrtalová, Zuzana. Bezbariérové knihovny. Duha [online]. 2013, roč. 27, č. 4 [cit. 2014-02-03].
Dostupný z: http://duha.mzk.cz/clanky/bezbarierove-knihovny

Vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích
1.
2.
3.
4.

Hoferková, Jana: Služby klientům se speciálními potřebami ve Zlíně. Bezbariérové knihovny,
23. 10. 2013, Zlín.
Štanclová, Iveta: Čtenářská gramotnost (Prezentace výstupu práce skupiny). Pracovní
setkání skupiny IVU SDRUK, 3. 12. 2013, Pardubice.
Filípková, Eva: Baťovy závody – geniální myšlenka československého průmyslníka.
Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů, 6.– 8. 10. 2013, Zlín.
Tomancová, Jana: Trendy rozvoje knihoven. Setkání knihovnic/knihovníků a starostek/starostů
okresu Vsetín, 28. 3. 2013, Vsetín.

5.

Tomancová, Jana: Trendy rozvoje knihoven. Seminář 8. setkání starostů obcí a knihovníků
okresu Zlín, 3. 4. 2013, Zlín.
6. Friedlová, Zdeňka a Tomancová, Jana: Zásady regionálních funkcí knihoven ve Zlínském
kraji. Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje, 24. 4. 2013, Vsetín.
7. Svobodová, Zuzana: Nejlepší knihovny okresu Zlín. Seminář 8. setkání starostů obcí
a knihovníků okresu Zlín, 3. 4. 2013, Zlín.
8. Svobodová, Zuzana: Cesta po českých knihovnách. Seminář knihoven okresu Zlín,
13. 11. 2013, Zlín.
9. Kaňka Jan: Krajský projekt digitalizace a ukládání – průběžná informace. XIII. Seminář
knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 7. 11. 2013, Zlín.
10. Kaňka Jan: Centrální portál českých knihoven – průběžná informace. XIII. Seminář knihoven
paměťových institucí Zlínského kraje, 7. 11. 2013, Zlín.

Příloha 8
Akce pro školy a veřejnost 2013 (1. část)

Jiří Grygar, cyklus Čtení a poslouchání Autorské čtení Josefa Holcmana,
pro všechny (5. ledna)
spolu s Karlem Pavlištíkem
a Tomášem Ježkem (9. ledna)

Marie Svatošová, cyklus Čtení
a poslouchání pro všechny
(20. března)

Večer s Andersenem pro děti
v pobočce Podlesí (5. dubna)

Jaroslav Šebek, cyklus Čtení
a poslouchání pro všechny
(14. května)

Vítězové okresního kola literární
soutěže pro děti (24. dubna)

Marek Eben, Čítárna u čerta s knihou Pavel Nový, Čítárna u čerta s knihou
(28. května)
(28. května)

Vanda Hybnerová, Čítárna u čerta
s knihou (31. května)

Akce pro školy a veřejnost 2013 (2. část)

Radka Denemarková, Týden knihoven Tančíček Adušiadáši v podání Divadla Uvedení nové knihy Zdeňka
(1. října)
Kufr, Týden knihoven (2. října)
Zapletala (28. listopadu)

Výstava Zvířátka v zimě (prosinec)

Den pro dětskou knihu
(30. listopadu)

Vánoční výtvarná dílna
(17. prosince)

Zahájení Literárního jara (8. dubna)

Sylva Fischerová (8. dubna)

Jaroslav Kovanda a Herberk
(10.dubna); foto Petr Palarčík

František Petrák v pořadu pro děti
Kamarádi z abecedy (11. dubna)

Markéta Hejkalová a Jiří Trávníček
(11. dubna)

Jiří Stránský (12. dubna)

Literární jaro Zlín 2013

Příloha 9
Ediční činnost a odborné akce v roce 2013 (obrazová příloha)

Obálka časopisu
ZVUK Zlínského kraje,
jaro/léto 2013

Obálka časopisu
ZVUK Zlínského kraje,
podzim/zima 2013

Obálka ročenky Knihovny Zlínského
kraje : Činnost a výsledky veřejných
knihoven 2012

Vyhlášení Čtenáře roku (26. března)

Seminář 8. setkání starostů obcí
a knihovníků okresu Zlín (3. dubna)

Kolokvium slovenských, moravských
a českých bibliografů (6. a 8. října)

Ocenění nejlepších knihoven a
Seminář Bezbariérová knihovna
knihovníků Zlínského kraje (10. října) (23. a 30. října)

Seminář pro knihovníky okresu Zlín
(13. listopadu)
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Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013
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

