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PŘÍLOHY

ÚVOD
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (dále KKFBZ) plní funkci
krajské knihovny a funkci městské knihovny na základě smlouvy se statutárním městem Zlínem,
které se na jejím financování podílí. 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 10 menších pobočkách na území města Zlína. Rok 2015
byl druhým kompletním rokem, kdy KKFBZ působila v nových prostorách 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU.
Rok 2015 bychom mohli ve stručnosti charakterizovat těmito body:






překonání fyzické podmíněnosti půjčování knih – zavedení nové služby půjčování e-knih,
oprava podlah v Ústřední knihovně – mimořádné omezení pro uživatele i knihovníky,
současně možnost revidování rozmístění knihovního fondu po zkušenostech
z dvouletého provozu,
převedení zpracování účetnictví, personalistiky, správy majetku na 14|15 Baťův institut,
příspěvkovou organizaci,
posílení významu vzdělávacích a kulturních akcí v knihovně,
prohloubení spolupráce s organizacemi sídlícími ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU na
přípravě a propagaci programu.

Z hlediska fungování služeb pro uživatele byl uplynulý rok výrazně ovlivněn nutností provést
opravu podlah v prostorách Ústřední knihovny v budově 15 – konkrétně v obou sálech, učebně
a ve 3. a 4. podlaží, kde jsou umístěny knihovny pro děti a dospělé se studovnami a volnými
výběry knihovního fondu. Odstranění povrchové stěrky a položení nové podlahové krytiny si
vyžádalo kompletní vystěhování opravovaných prostor. Dopady opravy podlah na uživatele jsme
se snažili minimalizovat zřízením náhradní čítárny novin a časopisů, posílením provozu Obvodní
knihovny Jižní Svahy a nepřerušením provozu pracoviště knihovny ve 2. podlaží, kde bylo možno
knihy vracet i při úplném uzavření ostatních provozů. Současně byla maximální snaha všech
aktérů realizace oprav dodržet stanovené termíny, a to s mimořádným nasazením, pokud se
týká zpětného nastěhování a zprovoznění knihovny pro veřejnost.
Postupné uzavření prostor pro veřejnost v červenci, srpnu a září mělo dopad na pokles
návštěvnosti a počtu výpůjček, které čtenáři v tomto období mohli realizovat jen v omezené
míře, ale nezpůsobilo výrazný pokles počtu registrovaných čtenářů (14 757 v roce 2014,
14 607 v roce 2015), takže indikátor návštěvnosti byl splněn.
Bohužel se v uplynulém roce nepodařilo výrazněji navýšit objem finančních prostředků na nákup
knihovního fondu, nedostatečný nákup knih a dalších druhů dokumentů ovlivňuje mj. počet
výpůjček. Pokud by byl dlouhodobý, měl by dopad i na kvalitu a dostupnost poskytovaných
služeb pro Zlínský kraj a atraktivitu knihovny pro veřejnost. Jsme rádi, že se podařilo alespoň
zastavit pokles v této oblasti a přírůstek knih oproti roku 2014 mírně vzrostl (19 517 v roce
2013, 15 785 v roce 2014, 16 102 v roce 2015).
Knihovna je zapojena do pracovní skupiny projektu Zlínského kraje Zpřístupnění digitálního
obsahu (ZDO), jehož cílem bylo vyvinout a v rámci krajské IT infrastruktury implementovat
portál pro zpřístupnění digitalizovaných kulturních objektů široké veřejnosti.
KKFBZ spolupracuje s odbornými pracovníky Národní knihovny ČR (dále NK ČR), Moravské
zemské knihovny v Brně a krajských knihoven v rámci přípravy a řešení několika projektů:
Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit, Kooperační systém článkové
bibliografie, Benchmarking knihoven, Centrální portál českých knihoven atd.
Knihovna se dlouhodobě věnuje podpoře dětského čtenářství, k oblíbeným akcím patřily v roce
2015 Březen měsíc čtenářů, Večer s Andersenem, Týden čtení v rámci celostátního projektu
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Celé Česko čte dětem, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, literární a výtvarné soutěže,
dílny, divadélka, výstavy a další akce. Den pro dětskou knihu byl poprvé připraven ve spolupráci
všech čtyř organizací sídlících ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU a na akcích v knihovně byla
zaznamenána rekordní účast 436 návštěvníků.
V roce 2015 se v knihovně uskutečnilo 637 kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost
(besed, přednášek, výstav, autorských čtení, kurzů, exkurzí atd.), které navštívilo 28 485 návštěvníků
(nárůst o 3 689 návštěvníků oproti roku 2014). Tyto údaje potvrzují evropský a celostátní
trend, že do knihoven přichází stále více lidí nejen kvůli četbě a studiu, ale také za kulturními
zážitky a společenským setkáváním.
V rámci regionálních funkcí zajišťuje KKFBZ 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 celkem
32 vzdělávacích akcí a 5 odborných seminářů. Nejvýznamnější odbornou akcí byla celostátní
konfrence Elektronické služby knihoven III, který knihovna uspořádala ve spolupráci
s Knihovnou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Byla zpracována analýza plnění standardů veřejných knihovnických a informačních služeb
a vydána ročenka o činnosti knihoven ve Zlínském kraji za rok 2014. Již potřetí se uskutečnilo
vyhodnocení nejlepších knihoven a knihovníků ve Zlínském kraji pod záštitou člena Rady
Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu ing. Ladislava Kryštofa.
Velkou pozornost jsme věnovali hospodaření knihovny a optimálnímu využití prostředků, které
jsme měli k dispozici, s důrazem na doplňování knihovního fondu a zkvalitnění služeb pro
čtenáře. Ve spolupráci se statutárním městem Zlínem se postupně stabilizovalo finanční
zajištění městské funkce knihovny a díky mimořádné podpoře města se podařilo rekonstruovat
a nově vybavit regály sklad knihovního fondu v Obvodní knihovně Jižní Svahy.
V roce 2015 se uskutečnily další dva převody správy majetku z KKFBZ do 14|15 Baťova
institutu, příspěvkové organizace, (nehmotný majetek a IT majetek a majetek související
s ochranou fondu umístěný v obvodních knihovnách a pobočkách), které byly náročné po
administrativní a účetní stránce. Několikrát byla aktualizována smlouva o výpůjčce movitého
a nemovitého majetku. Realizace rozhodnutí zřizovatele o převedení části ekonomických
a správních činností do 14|15 Baťova institutu, příspěvkové organizace, si vyžádala spolupráci
pracovníků KKFBZ na zpracování řady interních předpisů a na nastavení procesů v nových
podmínkách. Administrativní náročnost některých procesů vzrostla a společně s ostatními třemi
organizacemi hledáme cesty k jejich optimalizaci.
Úspěšná činnost knihovny by nebyla možná bez podpory zřizovatele Zlínského kraje,
statutárního města Zlína a dobré spolupráce s provozovateli veřejných knihoven a pověřenými
knihovnami. Jsme vděčni za podporu našich čtenářů a návštěvníků a také dárců, kteří věnovali
knižní nebo peněžní dary. Poděkování si zaslouží pracovníci knihovny, pro které byl uplynulý rok
i přes komplikace úspěšný a vyžadoval od mnohých opravdu mimořádné nasazení.

21. března 2016
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 10 pobočkách (příloha 1).
Přehled základních ukazatelů

2013

2014

2015

13 429
268 727
1 284 674

14 757
314 163
1 256 976

14 607
301 388
1 146 532

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

2013
218 724
12 707
1 102
12 027
24 167

2014
253 568
13 617
919
10 260
35 799

2015
239 569
14 676
450
13 359
33 334

Celkem

268 727

314 163

301 388

Registrovaní čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky

*) vzhledem k umístění výstav (vstupní prostory knihoven, neevidovaný vstup návštěvníků)
může být návštěvnost zjištěna pouze orientačně
Omezení provozu KKFBZ v roce 2015
Všechny provozy knihovny Ústřední knihovny (mimo čítárnu) a obvodní knihovny byly uzavřeny
v sanitární dny.
Z důvodu provedení oprav podlah v rámci reklamačního řízení v Ústřední knihovně byly
postupně uzavřeny prostory knihovny pro veřejnost ve 3. a 4. podlaží, vždy na dobu 8 týdnů.
Částečné nebo úplné omezení provozu trvalo od 22. června do 29. září. V běžném provozu
zůstalo po celou dobu oprav 2. podlaží (automat na vracení knih, informační pult, čítárna,
veřejný internet).
V Obvodní knihovně Jižní Svahy bylo z důvodu oprav ve skladu uzavřeno oddělení pro děti od
7. prosince 2015 do 15. ledna 2016.
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,
 možnost použití kláves se sluchátky,
 poskytování služeb pro zrakově a jinak znevýhodněné skupiny s individuálním přístupem,
 meziknihovní výpůjční a reprografické služby,
 přístup na internet,
 poskytování faktografických, bibliografických a referenčních informací,
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 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 pro veřejnost včetně exkurzí a výstav,
 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.
Obvodní knihovny poskytují knihovnické služby (prezenční a absenční výpůjčky beletrie, naučné
literatury a periodik), bibliograficko-informační služby, vzdělávací besedy pro školy, výstavky,
pořady pro veřejnost, reprografické služby a přístup na internet.
Pobočky poskytují výpůjčky knih a periodik, přístup na internet umožňují všechny pobočky
kromě pobočky Štípa.
Ke všem výpůjčním a informačním pultům byly umístěny Knihy námětů a připomínek. Podněty
návštěvníků jsou pravidelně vyhodnocovány.
Uživatelé Ústřední knihovny mají k dispozici:
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

230
67
33
67 + wifi
5
2
1
4
1
343 722

Provozní doba Ústřední knihovny je 50 hodin za týden.
Informační a elektronické služby
Bezesporu nejvýznamnější a nejviditelnější inovací směrem k uživatelům bylo spuštění půjčování
e-knih (tzv. eVýpůjčky) od 26. srpna 2015. Platně registrovaní uživatelé knihovny starší 15 let
si mohou přes online katalog knihovny půjčit a následně do svého mobilního zařízení legálně
zdarma stáhnout až 2 e-knihy na dobu 21 dnů od poskytovatele obsahu eReading.cz.
V současné době je takto v nabídce přes 2 000 e-knih v češtině a do konce roku se takto
uskutečnilo 588 výpůjček.
Služby knihovny včetně návazných online služeb, její aktivity směrem k uživatelům jsou
prezentovány a průběžně aktualizovány na webových stránkách KKFBZ www.kfbz.cz.
Webové stránky knihovny informují o KKFBZ, její činnosti, knihovním fondu (online katalog),
nových přírůstcích fondu, aktivitách pro veřejnost, vzdělávací činnosti atd.
Prostřednictvím WWW stránek je poskytována informační služba Ptejte se knihovny, která
zodpovídá bibliografické a faktografické dotazy. Tuto službu zajišťuje oddělení bibliografických a
informačních služeb, služeb využilo 185 zájemců. Zájemci o informace mohou psát dotazy
a podněty také na e-mailovou adresu info@kfbz.cz.
Zájemcům jsou e-mailem zasílány bezplatně aktuální informace o dění v knihovně (e-bulletin).
9

Každý měsíc jsou na webu publikovány seznamy literárních novinek, hudební novinky, novinky
zvukové knihovny pro zdravotně znevýhodněné, nová audio CD a MP3 na CD.
Do sekce služeb na webu knihovny byla nově zařazena Zvuková knihovna pro zdravotně
znevýhodněné. Stránka obsahuje odkaz na soupis všech dokumentů zvukové knihovny a na
novinky za poslední období.
Pro zdravotně znevýhodněné, slabozraké byla instalována nová moderní kamerová lupa ve
4. podlaží Ústřední knihovny. Lupa byla zakoupena s podporou dotačního programu Ministerstva
kultury ČR (dále MK ČR) VISK 3. Za pomoci dotačního programu MK ČR Knihovna 21. století byl
rozšířen fond knihovny o 192 titulů (267 CD) zakoupených z Knihovny a tiskárny pro nevidomé
K. E. Macana v Praze pro čtenáře, kterým jejich handicap znemožňuje číst tištěné dokumenty.
Pro lepší orientaci uživatelů byly vytvořeny informační letáky k propagaci automatů na půjčování
knih.
Během roku 2015 se statistika i nadále evidovala v elektronické podobě, v automatizovaném
knihovním systému Verbis.
Pro informační a rešeršní služby jsou používány jednak vlastní databáze, jednak online
databáze.
Využíváni jednotlivých online databází:
Databáze
Anopress
ASPI
ČSN online
EBSCOhost
Naxos Music Library

přístupy 2014

přístupy 2015

stažené záznamy 2015

156
450
56
185
341

183
251
19
145
256

552
562
nesledujeme
495
1 259

Prázdninová čítárna v sále C

Kamerová lupa ve 4. podlaží Ústřední
knihovny
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Knihovnické a informační služby – srovnání let 2014 a 2015

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
zvukových a jiných dokumentů
zvukových knih pro nevidomé
Výpůjčky elektronických knih
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
Obvodní knihovna Jižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice
Obvodní knihovna Díly
pobočky
Přístupy na www.kfbz.cz (Google Analytics)
Virtuální návštěvy (návštěvníci on-line služeb)
Odeslané upomínky celkem
z toho: 2. + 3. upomínka
upomínací dopis + pokus o smír
Kopírování a tisk (stránky)
z toho: kopírování a tisk černobílý
kopírování a tisk barevný
Dotazy bibliografické, faktografické, referenční celkem
z toho: ústní
s tištěným výstupem
s elektronickým výstupem
z toho: Ptejte se knihovny
Rešerše
Počet studijních míst
Počet počítačů pro veřejnost
z toho s přístupem na internet
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rok 2014
14 757
2 654
314 163
1 256 976
379 779
627 118
24 973
102 970
88 371
32 115
1 650
–
582
1 717
0
14 059
35 799
33 137
1 510
381
321
450
269 865
685 916
4 041
3 649
392
26 682
20 470
6 212
23 601
22 512
224
865
22
315
117
84

rok 2015
14 607
2 584
301 388
1 146 532
337 048
598 979
15 656
74 357
89 849
29 239
1 404
588
398
1 672
10
14 697
33 334
30 979
1 308
315
259
473
492 221
755 518
4 204
3 805
399
15 515
12 120
3 395
26 147
25 090
165
892
185
7
316
119
86

2. KNIHOVNÍ FOND
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015
krajská knihovna vč. výměnného 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
grafiky
normy
gramofonové desky
CD
magnetofonové kazety
zvukové knihy pro nevidomé (MK)
zvukové knihy pro nevidomé (CD)
videokazety
DVD
CD/DVD-ROM

495 786
447 800
175 133
182 221
14 137
55 933
20 376
47 986
5 762
2 587
356
9 094
4 015
9 289
1 288
11 632
2 650
177
200
936

536 159
487 640
194 694
189 202
14 137
66 053
23 554
48 519
5 762
2 587
356
9 094
4 015
9 812
1 288
11 632
2 650
177
200
946

Akvizice
Knihovní fond (včetně výměnného fondu) byl nakoupen z příspěvku zřizovatele (1 735 539 Kč)
a z příspěvku statutárního města Zlína (855 000 Kč) v celkové částce 2 590 539 Kč (z toho
2 236 131 Kč za knihy).
Jako povinný výtisk od nakladatelství se sídlem ve Zlínském kraji KKFBZ obdržela 566 svazků, z
toho 496 knih a 70 svazků speciálních dokumentů.
Z projektu MK ČR Česká knihovna obdržela KKFBZ zdarma 38 titulů knih českých autorů
(tj. 53 svazků).
Roční přírůstek knižního fondu činil 14 242 svazků, z toho 11 554 svazků pro krajskou
knihovnu (v tom 1 036 svazků pro pobočky) a 2 688 svazků pro výměnný fond. Přírůstek
svázaných periodik činil 914 svazků.
Přírůstek zvukových a audiovizuálních dokumentů byl 597 knihovních jednotek, z toho 326 CD,
269 zvukových knih pro nevidomé a 2 DVD.
Přírůstek CD/DVD-ROM byl 112 titulů.
Do knihovny docházelo celkem 4 223 titulů periodik (z toho 4 088 titulů jako povinný výtisk).
Průměrná cena knihy byla 277 Kč, po slevách 188 Kč. Při akvizici byly využívány slevy
od distributorů a v knihkupectvích, výprodejové slevy a další jednorázové slevy pro knihovny
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od nakladatelů a knihkupectví a slevy poskytované na knižních veletrzích (Svět knihy Praha,
Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod, Regiontour Brno).
Do fondu Knihovny primátorů bylo zpracováno 82 darovaných svazků.
Vyřazování
Při vyřazování dokumentů z knihovního fondu se KKFBZ řídí zákonem č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou MK ČR č. 88/2002 Sb.
Celkem bylo vyřazeno 2 305 knihovních jednotek zničených, opotřebených, zastaralých či
ztracených duplicitních dokumentů, z toho 38 z výměnného fondu.
Přírůstek a úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2015 (knihovní jednotky)
krajská knihovna

vč. výměnného fondu

13 302
11 554
914
834
2 267
4 223
4 088

16 102
14 242
914
946
2 305
4 236
4 088

Přírůstek knihovního fondu celkem
z toho: knihy
svázaná periodika
ostatní dokumenty
Úbytek celkem
Počet titulů docházejících periodik
z toho: povinný výtisk
Evidence a ochrana knihovního fondu

Evidence knihovního fondu a nakládání s ním se řídí zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
v platném znění a prováděcí vyhláškou MK ČR č. 88/2002 Sb.
Veškerý nový knihovní fond KKFBZ je evidován a zpracováván v elektronickém katalogu, jehož
online podoba je odkudkoli dostupná na adrese katalog.kfbz.cz.
Knižní fond Ústřední knihovny je pro potřeby identifikace a ochrany opatřován RFID čipy, fond
periodik a prezenční knižní fond elektromagnetickými ochrannými etiketami.
V rámci záměru přesunout fond CD do volného výběru bylo zakoupena část speciálních RFID
čipů pro jeho ochranu a evidenci (6 000 ks). Fond obvodních knihoven je chráněn
elektromagneticky. Knižní fondy Ústřední knihovny umístěné ve volných výběrech jsou očipovány
kompletně, do nových knih a knih objednaných ze skladu byly čipy vkládány průběžně. Skladový
fond je dále při vyřizování objednávek dle potřeby označován rozlišovacími hřbetními štítky a
opatřován razítkem. Barevnými rozlišovacími štítky jsou také označovány vybrané žánry beletrie
a CD. Všechny fondy jsou také označovány čárovými kódy.
Průběžně probíhalo čištění a přebalování knižního fondu.
Ochrana knihovního fondu:
Balení
Opravy, převazby apod.
Knižní vazba vybraných periodik

28 196 svazků
3 355 svazků
51 svazků
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Depozitáře
Práce ve skladech knihovního fondu v platformě mezi budovami 14 a 15 byly v letních měsících
významně ovlivněny opravami podlah ve 3. a 4. nadzemním podlaží. Sklad C a částečně i sklady
A a B v té době sloužily jako úložiště fondu odstěhovaného sem z volných výběrů v půjčovnách,
přičemž stěhování probíhalo (až na krátké období úplného zavření knihovny) při plném
zachování expedice objednávek. Úpravy stavění fondu ve volných výběrech měly za následek
také větší nárazový přesun vybraných multiplikátů a starších titulů do skladu (celkem 4 575
svazků). Průběžně bylo do skladu přelokováno také značné množství starších knih z poboček
(3 301 svazků) a v souvislosti s tím probíhala kontrola fyzického stavu stávajících exemplářů
a případné náhrady.
S ohledem na masivní přísun periodik docházejících do knihovny jako povinný výtisk (celkem
45 000 čísel ze všech titulů, přičemž zcela nových titulů začalo vycházet 550) pokračovala
racionalizace uložení tohoto fondu ve skladu D a byla zpracována analýza a projektová příprava
na dovybavení skladu E posuvnými regály pro periodika.
V průběhu roku bylo vytvořeno 914 svazků periodik a zvláštní péče byla věnována
retrospektivním opravám a dosvazkování starších ročníků.
Za rok 2015 bylo vyřízeno 7 322 objednávek dokumentů ze skladů Ústřední knihovny.
V Obvodní knihovně Jižní Svahy došlo v závěru roku k celkové rekonstrukci skladu. V rámci
oprav byla odstraněna nefunkční vzduchotechnika, sklad byl nově vymalován, byla vyměněna
podlahová krytina. Regály z 80. let minulého století, které již nevyhovovaly, nahradily nové.
Díky rekonstrukci mohou knihovníci snadněji manipulovat s knihami, sklad je přehlednější,
vzdušnější a nově vznikl prostor pro technické zpracování knih.

Ústřední knihovna – stěhování nábytku
po opravě podlahy ve 4. podlaží

Nové regály ve skladu v Obvodní knihovně
Jižní Svahy
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3. SLUŽBY KNIHOVNÁM ZLÍNSKÉHO KRAJE – REGIONÁLNÍ FUNKCE
Krajská knihovna v roce 2015 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 (dále útvar RSK). Útvar RSK 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 2015 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 o finanční zajištění výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji byla
pro krajskou knihovnu a tři pověřené knihovny pro rok 2015 v rozpočtu Zlínského kraje
schválena částka 9 600 tis. Kč na zajištění výkonu regionálních služeb. Finanční částka byla
rozdělena následovně:
Příjemce

Částka (v Kč)

KKFBZ
KK Kroměříž
KBBB Uherské Hradiště
MVK Vsetín

2 800 000
2 239 000
2 320 000
2 241 000

Zlínský kraj celkem

9 600 000

Ve finanční částce KKFBZ je započítána i částka pro zajištění krajské úrovně výkonu
regionálních funkcí pro knihovníky Zlínského kraje. Pověřené knihovny obdržely finanční
prostředky formou neinvestiční dotace Zlínského kraje, krajská knihovna dostává prostředky na
zajištění výkonu regionální funkcí v rámci příspěvku zřizovatele.
Útvar RSK zpracoval v lednu 2015 vyúčtování finančních nákladů na regionální funkce za rok
2014 a v 1. čtvrtletí vypracoval Zprávu o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském
kraji v roce 2014, která byla vystavena na webu KKFBZ.
Útvar RSK spolupracoval na vytvoření metodického pokynu Zásady účtování a evidence
regionálních funkcí v roce 2015.
KKFBZ byla pověřena sběrem statistických dat o činnosti knihoven ve Zlínském kraji.
Útvar RSK zpracoval statistické výkazy veřejných knihoven kraje za rok 2014 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 2014, která
byla distribuována všem veřejným knihovnám Zlínského kraje a jejich zřizovatelům.
Útvar Regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje
Služby poradenské a konzultační
V roce 2015 provedly pracovnice útvaru RSK 80 metodických návštěv a 81 konzultací. Z toho
proběhlo 33 jednání se zástupci obcí.
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Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Pracovnice útvaru RSK se organizačně i lektorsky podílely na dalším běhu kurzu Knihovnické
minimum. Vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií a odborné knihovnické
problematiky zajišťoval úsek vzdělávání.
Programy seminářů jsou uvedeny v části 4. Odborná a vzdělávací činnost.
Uskutečnily se čtyři porady ředitelů a odborných pracovníků pověřených knihoven ve Zlínském
kraji (17. 3., 19. 6., 30. 9 a 4. 12.) a porada metodiček krajské a pověřených knihoven (1. 12.).
Analytická, kontrolní a další činnost útvaru RSK
Útvar RSK inicioval třetí ročník krajského ocenění knihoven a knihovníků, podílel se na
propagaci a výběru nominovaných knihoven a pracovníků knihoven. Soutěž se konala pod
záštitou Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu.
Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění mohli nominovat zástupci zřizovatelů
a provozovatelů knihoven a také odborná veřejnost. Sešlo se celkem 28 nominací. Vyhodnocení
nejlepších knihoven proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly knihovny hodnoceny podle
kvantitativních ukazatelů (statistické výsledky, plnění standardů VKIS). Knihovny, které
postoupily do druhého kola, navštívila odborná komise, která hodnotila jejich vzhled, péči
o knihovní fond a posuzovala jejich mimořádné aktivity. Slavnostní předání ocenění se
uskutečnilo 22. 10. v sídle Zlínského kraje za účasti přestavitelů obcí, Zlínského kraje, knihoven
a zástupců kulturní sféry. Ocenění obdržely: Obecní knihovna Rusava, Městská knihovna
Bojkovice, Obecní Karasova knihovna Hutisko-Solanec a Městská knihovna Valašské Klobouky.
Útvar RSK vyhodnotil plnění standardů knihovnických a informačních služeb za rok 2014
a zveřejnil hodnocení na webu KKFBZ.
V květnu proběhlo ve Zlínském kraji krajské kolo soutěže Vesnice roku organizované Svazem
měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova a SKIP. Jedním z kritérií soutěže je hodnocení činnosti
knihoven. Diplom pro knihovnu roku 2015 Zlínského kraje získala Místní knihovna Slavkov.
V termínech 4. 9., 27. 10. a 26. 11. byly provedeny kontroly výkonu a vykazování regionálních
funkcí ve všech třech pověřených knihovnách a ve vybraných obsluhovaných knihovnách obcí:
Holešov, Rymice, Roštění, Zahnašovice, Třebětice, Rožnov pod Radhoštěm, Vidče, Prostřední
Bečva, Horní Bečva, Vigantice, Slavkov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Hluk.
Útvar RSK se podílel na činnosti a přípravě akcí Klubu dětských knihoven Zlínského kraje.
Vedoucí útvaru RSK se ve spolupráci s Klubem dětských knihoven Zlínského kraje podílela na
přípravě a spolupracovala při realizaci společného projektu SKIP Velká Morava Cesty ke knihám
a dětskému čtenářství. Projekt představil metodou scénického čtení v podání herců Slováckého
divadla v Uherském Hradišti knihu Pavla Čecha Dobrodružství pavouka Čendy. V každé ze čtyř
do projektu zapojených knihoven se odehrála dvě představení, která shlédlo asi 450 dětí.
V průběhu roku je průběžně doplňována sekce webu KKFBZ Pro knihovny.

Oddělení metodiky
Výkon regionálních funkcí zajišťovala krajská knihovna pro 118 knihoven okresu Zlín
prostřednictvím oddělení metodiky útvaru RSK. Krajská knihovna zajistila výkon regionálních
funkcí také spoluprací s provozovateli profesionálních knihoven. Na smluvním základě
profesionální knihovny poskytovaly odbornou pomoc neprofesionálním knihovnám. Rozsah
těchto služeb je každoročně upřesněn v objednávce knihovnických služeb. Jedná se zejména
o tyto služby: poradenská a konzultační činnost, plány a rozbory činnosti, statistika
knihovnických činností, porady pro dobrovolné knihovníky, pomoc při revizi a aktualizaci
knihovních fondů, zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí.

16

Oddělení metodiky zajišťuje výkon regionálních funkcí podle standardů regionálních funkcí:
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 53 metodických návštěv a 65 konzultací (v 27 případech byli
přítomni zástupci obcí). Metodické návštěvy a konzultace byly zaměřeny na organizační
záležitosti týkající se evidenci a zpracování knihovních fondů zakoupených z finančních
prostředků provozovatelů knihoven, aktualizaci knihovních fondů, práce s výměnným fondem,
žádost starostů o pomoc při svozu/rozvozu výměnných souborů, vykazování výkonu
regionálních funkcí, revize a aktualizace knihovních fondů, vytvoření elektronické adresy
knihovny, webu pro malé knihovny a pomoc při zpracování žádostí a realizací projektů
z dotačního programu MK ČR VISK 3. Byli navštíveni nově zvolení starostové.
Vedoucí oddělení pomáhala při distribuci knih a evidenci projektu MK ČR Česká knihovna.
Statistika knihovnických činností
V lednu a únoru 2015 byla provedena sumarizace statistických výkazů knihoven okresu Zlín za rok
2014 pro NIPOS (88 statistických výkazů o činnosti knihoven a tři sumáře KULT (MK) V 12 01).
Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Uskutečnily se tři porady pro profesionální knihovníky okresu Zlín (29. 4., 23. 9. a 2.12.).
Zářijová porada se konala v Městské knihovně v Luhačovicích.
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce
(akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu, tvorba souborů, jejich oběh –
rozvoz/svoz – do knihoven okresu Zlín):
únor

Bylo připraveno a rozvezeno 5 výměnných souborů pro profesionální knihovny
Brumov-Bylnice, Slušovice, Štítná nad Vláří, Valašské Klobouky a Vizovice. Výměnný
soubor byl nově vytvořen, obsahuje 135 knih a je zapůjčen na dobu jednoho roku.
Knihy ze souborů, které již ukončily cirkulaci, byly uloženy ve skladu výměnného
fondu.

březen,
duben

Probíhala cirkulace jarních výměnných souborů pro 79 obecních knihoven
obsahujících 75 knih.

květen,
červen

V květnu začala příprava a tvorba 79 letních výměnných souborů pro obecní
knihovny, které obsahují 75 knih.

září

V září proběhla cirkulace 11 výměnných souborů pro pobočky městských knihoven.
Soubory obsahují celkem 105 knih.

říjen,
listopad

Podzimní výměnné soubory pro 79 knihoven mají 147 svazků a v roce 2015
proběhla jejich poslední cirkulace. V roce 2016 budou svezeny a uloženy ve skladu.

Pro výměnné soubory bylo v roce 2015 nakoupeno celkem 2 800 knih (z toho 1 347 beletrie,
292 naučné literatury pro dospělé; 880 beletrie pro děti, 169 naučné literatury pro děti,
112 audioknih). Knihy byly nakoupeny v částce 490 883 Kč (rabat činil 245 074 Kč, což tvoří
33 %). Průměrná cena knihy činila 175 Kč. Bylo získáno 5 darů.
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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
Počet svazků v jednom
obce (nový jarní), 79x
výměnném souboru
obce (letní), 79x

2014

2015

37 611
3 231
38
23 210
256
65

40 373
2 800
38
26 830
275
75

60

75

obce (podzimní), 79x

140

147

pobočky městských knihoven, 14x

100

105

městské knihovny, 5x

175

135

výměnné soubory na přání

–

22 souborů
1 537 svazků

Od dubna 2015 byla pro knihovny okresu Zlín spuštěna nová služba, výměnné soubory na přání.
Tuto službu využilo zatím 22 knihoven, které si vybraly v rozmezí od 20 do 100 svazků. Celkem
bylo do těchto souborů zařazeno 1 537 svazků.
Ve spolupráci s profesionálními knihovnami se pracovnice oddělení metodiky zajímaly o umístění
knihoven, stavění knihovního fondu, zavádění výpočetní techniky do knihoven a 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 10 pobočkám. Knihovníci poboček
spolupracovali s oddělením metodiky na řešení organizačních problémů poboček, při řešení
knihovnických a organizačních záležitostí.
Byla zpracována statistika poboček za rok 2015.
V červnu byly s náměstkem pro kulturu statutárního města Zlína D. Stříbným a ředitelkou
knihovny Z. Friedlovou navštíveny pobočky v Lhotce, Loukách, Podlesí, Přílukách a Kudlově
a všechny obvodní knihovny.
V červnu byla KKFBZ informována statutárním městem Zlínem, že nebude již obnovena činnost
pobočky v Jaroslavicích, která byla uzavřena od roku 2013 z důvodu rekonstrukce objektu.
V červenci proběhlo vyřazování a aktualizace fondu na pobočce Lhotka a Kostelec.
V listopadu proběhla kontrola pobočky Velíková.
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4. ODBORNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Vlastní odborné aktivity a specializace KKFBZ
Rok 2015 byl rokem optimalizace nastavení odborných procesů a agend. V knihovnické oblasti
byl nejvýznamnějším momentem přechod na nová katalogizační pravidla RDA (Resource
Description and Access) k 1. 5. 2015. Lektoři krajské knihovny jakožto centra knihovnických
služeb a metodické pomoci pro knihovny Zlínského kraje proškolili další knihovníky–
zpracovatele.
Knihovna se během roku intenzivně podílela na testování a konzultacích při vývoji funkcionalit
automatizovaného knihovního systému Verbis / Portaro směrem k napojení na připravovaný
Centrální portál knihoven ČR. Dalšími aktivitami v tomto sektoru bylo zpracování a podání
žádosti o dotační podporu z programu VISK 8 projektu na implementaci online plateb
a validovaného MojeID do knihovního systému Verbis / Portaro na rok 2016. Byla zpracována
také žádost o dotační podporu z programu VISK 3 na vývoj rozhraní pro akceptaci platebních
karet terminálů, resp. napojení platebních terminálů na knihovní systém.
Opravy podlah ve 3. a 4. podlaží Ústřední knihovny umožnily provést některé změny
a optimalizaci stavění fondů ve volných výběrech při jejich zpětném nastěhování (zejména
vyčlenění dalších žánrových skupin v beletrii – historie, válečný román, tituly ve slovenštině).
Specifickou část činností představovalo zpracování a připomínkování značného množství směrnic
a předpisů v oblasti IT, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, správy
a evidence majetku a jeho převodu a převodu ekonomických agend.
Ochranné reformátování a zpřístupnění digitálního obsahu
Digitální knihovna KKFBZ (dlib.kfbz.cz) pracuje v systému Kramerius 5 a během roku byla
několikrát upgradována. V současné době obsahuje 269 355 stran periodik a 111 283 stran
monografií.
Knihovna je zapojena do pracovní skupiny navazujícího projektu Zpřístupnění digitálního obsahu
(ZDO), jehož cílem bylo vyvinout a v rámci krajské IT infrastruktury implementovat portál pro
zpřístupnění digitalizovaných kulturních objektů široké veřejnosti s názvem eBadatelna
Zlínského kraje (ebadatelna.zlkraj.cz). V roce 2015 probíhaly vývojové práce a v závěru roku
bylo otestováno ostré plnění daty a uskutečnila se příprava na oficiální spuštění.
Tvorba databází, přispívání do celostátních databází a Souborného katalogu ČR, bibliografická činnost
Databáze knihovního fondu KKFBZ obsahuje 278 411 titulů (z toho 179 943 titulů knih).
KKFBZ spolupracuje na projektu NK ČR Kooperativní tvorba a využívání souborů národních
autorit zasíláním záznamů do centrální báze v NK ČR. Do souboru autorit bylo zasláno
42 záznamů autorit.
Do Souborného katalogu ČR bylo přijato 47 306 záznamů monografií, kartografických
dokumentů a hudebnin a 91 záznamů periodik. Přispívání do Souborného katalogu ČR
u souběžné produkce funguje na principu sklízení záznamů prostřednictvím OAI-PMH provideru.
Na začátku roku se zvýšila frekvence sklízení na denní periodicitu. V závěru roku byl proveden
upgrade na novou, koncepčně přepracovanou verzi OAI provideru a touto metodou začaly být
sklízeny i záznamy článkové bibliografie.
Do souběžné regionální článkové bibliografie bylo zpracováno 1 655 záznamů. V rámci projektu
Kooperační systém článkové bibliografie bylo z toho odesláno 734 záznamů do souborné
databáze NK ČR ANL (Články v českých novinách, časopisech a sbornících). Dalších
600 záznamů článků bylo vytvořeno a odesláno v rámci projektu VISK 9 Doplňování vybraných
záznamů článků do báze ANL.
Při příležitosti podzimního cyklu akcí Francouzský podzim byla zpracována výběrové bibliografie
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dokumentů ve fondu KKFBZ o Francii.
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.
Probíhá skenování obálek povinných výtisků a regionálních neperiodických publikací, zasílání
naskenovaných obálek do národní báze Obalkyknih.cz a s tím spojené žádosti o přidělování čísel
ČNB.
Probíhá průběžné ukládání regionálních online publikovaných periodik.
Průběžně je doplňována databáze regionálních osobností a na konci roku byla zpracována
a zveřejněna pravidelná online publikace Kalendárium 2016 – vybraná výročí osobností města Zlína.
Odborné konference, semináře
počet seminářů samostatně pořádaných KKFBZ

4

počet seminářů jiných subjektů v KKFBZ

1

počet účastníků celkem

310

příspěvky na vlastních seminářích (příloha 7)

6

vystoupení na akcích jiných subjektů (příloha 7)

7

Seminář 10. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín (1. 4. 2015, 76 účastníků, z toho
18 zástupců obcí). Seminář byl zaměřen na knihovnu a její kořeny v obci. Hlavním příspěvkem
semináře bylo vystoupení Mgr. Z. Houškové Knihovna a její kořeny v obci.
Celostátní konference Elektronické služby knihoven III (12. a 13. 5. 2015, Zlín, 108 účastníků).
Konference byla pořádána ve spolupráci s Knihovnou UTB Zlín a zazněly mj. příspěvky:
Symbióza světa technologií a knihoven, Inventura knihowebů: není důležité zúčastnit se, ale
zvítězit, Centrální portál knihoven – pilotní projekt, Rok půjčování e-knih v Jihočeské vědecké
knihovně v Českých Budějovicích, Přístupnost webů knihoven – ukázky dobré a špatné praxe,
Databáze Bibliografie dějin Českých zemí jako cesta k plným textům v domácích i zahraničních
knihovnách.
Seminář pro knihovníky okresu Zlín (11. 11. 2015, Zlín, 59 účastníků). Na semináři zazněly
např. příspěvky: Moderní informační a knihovnické služby v knihovně ve Slavkově, Svět knihy
aneb Český knižní trh, Knihovny Německa a Dánska.
XIV. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (10. 11. 2015, Zlín, 30 účastníků).
Na programu semináře, který byl tentokrát zaměřen na téma digitalizace, byly např. příspěvky:
Současný stav digitalizace v Moravské zemské knihovně a první rok udržitelnosti Národní
digitální knihovny, Digitalizační projekt Zlínského kraje a zpřístupnění jeho výsledků, Historie
Zlína on-line. V rámci semináře se uskutečnila exkurze v knihovně Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně a v knihovně Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
V KKFBZ se uskutečnil seminář Informační vzdělávání uživatelů (16.–17. 6. 2015, Zlín,
37 účastníků), jehož organizátorem bylo Sdružení knihoven ČR ve spolupráci s Krajskou
knihovnou v Pardubicích. Na semináři zazněly příspěvky a proběhly workshopy zaměřené na
informační vzdělávání dětských čtenářů.
Přehled vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích je v příloze 7.
20

Spolupráce
Při vzdělávání knihovníků ZK spolupracuje KKFBZ s dalšími institucemi a externími odborníky.
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, Centrální portál knihoven ČR
aj.) a pracovních skupin, které jsou ustaveny při NK ČR, MK ČR a v rámci Sdružení knihoven ČR.
KKFBZ se průběžně podílí na tvorbě a doplňování bibliografie baťovské literatury a webu
Tomáše Bati tomasbata.com a je také zapojena do projektu Knihovny Zlín – souborný katalog
zlínských knihoven knihovnyzlin.cz (oba projekty řídí Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).
KKFBZ spolupracovala při přípravě konference Elektronické služby knihoven III s Knihovnou
Univerzity Tomáše Bati.
KKFBZ spolupracovala v rámci projektu Historický atlas měst České republiky s Akademií věd ČR
na přípravě publikace o Zlíně, konkrétně formou spolupráce při přípravě bibliografie města Zlína.
KKFBZ spolupracuje formou rešerší při budování webu Zlínská literární tržnice (zlinska literarni
trznice.cz).
Členství v odborných orgánech a pracovních skupinách
KKFBZ 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,
Mgr. S. Divilková – redakční rada Magazínu Zlín,
Mgr. E. Filípková – Sekce pro bibliografii SDRUK ČR,
PhDr. Z. Friedlová – Ústřední knihovnická rada (poradní orgán ministra kultury ČR), Rada
SDRUK, Rada 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, Rada projektu Centrální portál českých knihoven,
Kulturní komise Rady Zlínského kraje, redakční rada časopisu ZVUK Zlínského kraje,
Ing. J. Kaňka – Sekce pro informační technologie SDRUK ČR, pracovní skupina pro
ochranné reformátování NK ČR, pracovní skupina pro Centrální portál českých knihoven,
komise MK ČR pro dotační program VISK 8 a VISK 9, pracovní skupina pro analytickou
bibliografii při Sekci bibliografie SDRUK ČR, pracovní skupina pro digitalizaci (odborná)
MK ČR, hodnotící komise soutěže Biblioweb,
Mgr. L. Linková – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR,
Ing. J. Marek – Sekce pro informační technologie SDRUK ČR,
Bc. L. Mítová – pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR,
I. Štanclová – Sekce informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách SDRUK ČR,
Ing. J. Tomancová – Sekce pro regionální funkce SDRUK ČR, Sekce veřejných knihoven
SKIP, Regionální výbor SKIP Brno (09), krajská komise pro soutěž Vesnice roku, komise
MK ČR pro dotační program VISK 2,
Mgr. J. Trnčáková – Sekce SDRUK pro služby, Česká společnost pro trénování paměti
a mozkový jogging,
Mgr. H. Vašková – pracovní skupina pro věcné zpracování při NK ČR, pracovní skupina pro
jmenné zpracování při NK ČR, pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při
NK ČR,
Mgr. Z. Vrtalová – Sekce vzdělávání SKIP.
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Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje
Typ vzdělávání

počet akcí

počet účastníků

kurzy počítačové gramotnosti a ICT

8

118

odborné vzdělávání včetně seminářů

18

675

Celkem

26

793

počet akcí

počet účastníků

4

83

35

49

2

22

41

154

Další vzdělávání knihovníků KKFBZ
odborné vzdělávání interní
odborné vzdělávání externí (mimo prostory KKFBZ)
interní kurzy (angličtina) pro KKFBZ
Celkem

Kurzy realizované v rámci projektu VISK2
Počet
hodin

Počet
účastníků

Počet
absolventů

5

8

7

5

14

14

3. Práce s grafickým editorem CorelDraw

15

20

12

4. Volně dostupný prezentační software

5

21

19

5. Novinky v MS Excel

10

11

10

6. Práce s digitální fotografií

15

12

10

5

10

9

8. Tvorba propagačních materiálů

10

22

17

Celkem

70

118

98

Č. Typ kurzu
1. MS Outlook
2.

7.

Užitečné volně dostupné on-line nástroje pro
knihovníky

Zdraví na internetu (kde a jak hledat
důvěryhodné informace o zdraví)
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Další akce pro knihovníky Zlínského kraje a celostátní akce
Počet
hodin

Počet
účastníků

Mgr. D. Šourek

10

12

Prevence násilí na
pracovišti

Mgr. J. Hrabicová Dis.

24

12

4. 3.

Školení pravidel RDA

Mgr. H. Vašková (KKFBZ)

5

31

10. 3.

Školení pravidel RDA

PhDr. Z. Bartl, Mgr. S. Světlíková
(NK ČR)

6

24

11. 3.

Školení pravidel RDA

Mgr. H. Vašková (KKFBZ)

5

27

22. 4.

J. Moravec (Městská knihovna
Koha – levnější knihovní
Ústí nad Orlicí), M. Lipert
systém bez starostí
(eReading.cz)

5

23

29. 4.

Mezi liberalismem
a entuziasmem

Prof. PhDr. J. Trávníček

1

55

15., 22.
a 29. 9.
a 6. 10.

Knihovnické minimum

Bc. J. Hoferková, R. Rajnošková,
PhDr. Z. Svobodová, I. Štanclová,
Ing. J. Tomancová, Mgr. Z. Vrtalová
(KKFBZ), J. Dorňáková (Městská
knihovna Valašské Klobouky),
S. Ondrášová (Knihovna
Boženy Benešové Napajedla),
Mgr. M. Stavjaník (Unie Kompas,
Zlín)

24

15

15. a 16. 10.

Rétorika aneb kultura
mluveného projevu

Mgr. V. Zástěrová

6

27

25. 11.

Roadshow Centrální
portál knihoven

P. Žabička (Moravská zemská
knihovna v Brně)

2

38

2. 12.

PR a komunikace
v knihovnách

Mgr. Věra Ondřichová

4

33

3. 12.

Slovenská čítanka

Mgr. Radovan Jančář

3

51

14. 12.

Kreativní techniky
v informačním
vzdělávání

Mgr. Dagmar Chytková

6

17

101

365

Datum

Název

Lektor

18. a 25. 2.

Přátelská pracoviště

4., 11.,
18. 3., 15. 4.

Celkem

23

5. ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROGRAMECH, PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTACE A DARY
Pracovníci KKFBZ spolupracovali na řešení projektu Zlínského kraje Zpřístupnění digitálního
obsahu (ZDO) – portál eBadatelna Zlínského kraje (ebadatelna.zlkraj.cz).
Byla zpracována prostorová analýza a cenová nabídka v rámci přípravy na projekt v budoucnu
podpořený z IROP na dovybavení skladu KKFBZ posuvnými regály.
Dotace jiných subjektů
Donátor / Program

Název projektu

Odpovědný řešitel

Kulturní fond města Zlína Literární jaro Zlín 2015
Zlín čte a studuje 2015
(nákup knihovního fondu pro
Kulturní fond města Zlína
zajištění městské funkce
KKFBZ)
MK ČR/Knihovna 21.
Nákup zvukových knih
století
MK ČR/VISK 2
Vzdělávání knihovníků
Mimoškolní vzdělávání
Zlínského kraje pro práci
knihovníků
s informačními technologiemi
MK ČR/VISK 3
Rozšíření knihovních služeb
Informační centra
pro zrakově
veřejných knihoven znevýhodněné uživatele
ICEKNI
MK ČR/VISK 9
Rozvoj Souborného
Doplňování vybraných
katalogu CASLIN
záznamů článků
a souboru národních
do báze ANL
autorit

Mgr. S. Divilková
Mgr. H. Vašková

Dotace
25 000 Kč
855 000 Kč

Bc. D. Marušáková

20 000 Kč

Mgr. Z. Vrtalová

26 000 Kč

Ing. J. Kaňka

52 000 Kč

Ing. J. Kaňka

23 000 Kč

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.
Akci Den pro dětskou knihu podpořilo knižními dary pro oceněné děti nakladatelství Grada
a knihkupectví Neoluxor, akci Táta čtenář podpořilo nakladatelství Kniha Zlín, festival Literární
jaro 2015 podpořila knižními dary pro vylosované čtenáře nakladatelství Doplněk a Větrné
mlýny.
Knihovna obdržela darem a zařadila do svého knihovního fondu 1 839 dokumentů, především
knih, od nakladatelů, vydavatelů, statutárního města Zlína, dalších měst a obcí, fyzických osob
a dalších subjektů.
Knihovna obdržela finanční pomoc sponzorů na náklady spojené s pořádáním konference
Elektronické služby knihoven III (firmy LANius a Cosmotron Bohemia).
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Příprava projektů
Žádosti o dotace pro rok 2016:
Program
Název projektu
Kulturní fond města Zlína Literární jaro Zlín 2016
Kulturní fond města Zlína Zlín čte a studuje (nákup
knihovního fondu pro
zajištění městské funkce
KKFBZ pro 1. pololetí 2016)
MK ČR Literární akce
Literární jaro Zlín 2016
MK ČR/Knihovna 21.
století
MK ČR/Knihovna 21.
století (v rámci
společného projektu SKIP
ČR)
MK ČR/VISK 2
Mimoškolní vzdělávání
knihovníků
MK ČR/VISK 3
Informační centra
veřejných knihoven ICEKNI
MK ČR/VISK 8B
Zpřístupnění
informačních zdrojů
prostřednictvím Jednotné
informační brány,
oborových informačních
bran a Centrálního
portálu knihoven
MK ČR/VISK 9 Rozvoj
Souborného katalogu
CASLIN a souboru
národních autorit
MK ČR/VISK 9 Rozvoj
Souborného katalogu
CASLIN a souboru
národních autorit

Odpovědný řešitel
Mgr. S. Divilková,
Ing. L. Plačková
Mgr. H. Vašková

Požadavek
25 000 Kč
450 000 Kč

Nákup zvukových knih

Mgr. S. Divilková,
Ing. L. Plačková
Bc. D. Marušáková

Dětské čtenářství a dyslexie

Mgr. Z. Vrtalová

4 000 Kč

Vzdělávání knihovníků
Zlínského kraje pro práci
s informačními technologiemi
Implementace rozhraní pro
kartové platební terminály
do AKS Verbis

Mgr. Z. Vrtalová

20 000 Kč

Ing. J. Kaňka

55 000 Kč

Implementace online plateb
a validovaného MojeID do
systému Verbis / Portaro

Ing. J. Kaňka

188 000 Kč

Harmonizace a opravy
lokálních věcných autorit
v Krajské knihovně Františka
Bartoše ve Zlíně
Doplňování vybraných
záznamů článků do báze ANL

Mgr. H. Vašková

15 000 Kč

Mgr. V. Takácsová

30 000 Kč
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55 000 Kč
15 000 Kč

6. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
Vzdělávací pořady pro žáky a studenty, zaměřené na seznámení s prostředím a službami knihovny
a na rozvoj čtenářství, zahrnují exkurze knihovny, tematické besedy a lekce práce s informacemi.

Vzdělávání pro školy

Počet pořadů

mateřská škola
základní škola
speciální škola
střední škola
ostatní

88
308
21
22
13

Celkem

452

Podrobný přehled programů pro školy je uveden v příloze 5.
Programy pro děti s volným přístupem veřejnosti
Březen – měsíc čtenářů
 Ve všech knihovnách proběhla soutěž Hledá se táta čtenář. Vyhlášení vítěze proběhlo
v Ústřední knihovně v rámci Večera s Andersenem.
 V Obvodní knihovně Jižní Svahy – výstava fotografií profesionální fotografky Jindřišky
Valachové Inspirace citátem.
 V Obvodní knihovně Malenovice – výstava Můj táta (slohové práce žáků 4. – 5. třídy ZŠ
Zlín, tř. Svobody).
Noc s Andersenem (27. března)
 Večer s Andersenem – zábavný večer v oddělení pro děti Ústřední knihovně (kvízy, hry,
čtení, malování, ukázka canisterapie) spojený se slavnostním vyhlášením a předáním cen
pro „Tátu čtenáře“,
 Večer s Andersenem aneb Se zvířátky do pohádky – zábavný program pro děti v pobočce
knihovny Podlesí.
Podpora dětského čtenářství
 Annie a Berlepsové – autorské čtení a výtvarný workshop pro děti Venduly Borůvkové
(Literární jaro, 29. 4.),
 Dobrodružství pavouka Čendy – scénické čtení herců Slováckého divadla z knihy Pavla
Čecha v Ústřední knihovně a Obvodní knihovně Jižní Svahy (19. 10.),
 Pohádky nejen mezi stromy – autorské čtení Dany Münsterové v Ústřední knihovně
a pobočce Prštné (4. 11.).
Divadelní představení
 Pohádkové radování, zpívání a tancování – hudební pořad určený nejmenším dětem
a jejich rodičům. Zpívali, hráli, tančili a vyprávěli studenti Střední školy pedagogické
a sociální ve Zlíně (24. 3.),
 Skřítek Vítek – vystoupení Divadélka Leonka v Obvodní knihovně Malenovice (2. 12.),
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 Kašpárek v pekle – loutkové představení pro děti uvedlo Divadlo Povidlo (Den pro
dětskou knihu, 28. 11.).
Výtvarné dílny
* Ve spolupráci s externí lektorkou Hanou Galatíkovou byly v Ústřední knihovně realizovány
výtvarné dílny:
 Velikonoční výtvarná dílna – velikonoční dekorace v podobě zvířátek z papírových pásků
(31. 3.),
 Vánoční výtvarná dílna – přáníčka a ozdoby technikou Tea bag folding (15. 12.),
 Tvoříme s Večerníčkem – postavičky z televizních večerníčků (Den pro dětskou knihu, 28. 12.).
* Obvodní knihovna Jižní Svahy:
 Tvořivé pondělky (v době letních prázdnin),
 Zdobení stromečku (30. 11.),
 Vánoční ozdoby (3. 12.).
Literární soutěž Hledání pro děti od 6 do 15 let
Pro školní rok 2014/2015 bylo zvoleno motto soutěže Byl jednou jeden pokrok. Děti si volily
z témat: Můj soused vynálezce, Objevy, které změnily svět, Pokrok nezastavíš, Můj objev pro
lidstvo. Do soutěže bylo zasláno 94 příspěvků od 61 děvčat a 34 chlapců ze 16 škol. Zvolené
téma autoři zpracovali jako prózu (70 prací) nebo poezii (24 prací). Slavnostní vyhlášení
a odměnění vítězů proběhlo 4. dubna v KKFBZ za účasti člena Rady Zlínského kraje Ladislava
Kryštofa. V programu vystoupili žáci hudebních oborů Základní umělecké školy Harmonie Zlín, s. r. o.
V listopadu byl vyhlášen další ročník soutěže pro školní rok 2015/2016 s hlavním mottem Byl
jednou jeden král (Bylo, nebylo, Klíč od království, Karel IV: „Otec vlasti“, Za časů pana krále,
Hradní tajemství).
Celé Česko čte dětem (Týden čtení) (1. – 4. června)
Součástí doprovodného programu 55. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež bylo čtení
z knih ilustrovaných výtvarníkem Adolfem Bornem v oddělení pro děti Ústřední knihovny.
Účinkovali hosté festivalu Petr Jančařík, Vladimír Kratina, Pavel Liška, Pavel Nový, Ondřej
Pavelka, Martin Písařík, Barbora Poláková, Jan Potměšil a Monika Zoubková. Program byl
součástí projektu Celé Česko čte dětem.
Týden knihoven (6. – 10. října)
* Ústřední knihovna:
 Literární kufr (zábavná soutěžní hodinka pro 4. a 5. třídy na téma knihy a knihovna),
 Komiksový workshop (7. 10.) – pod vedením Daniela Vydry se děti seznámily s historií
komiksu, s principy a s konkrétním postupem tvorby stripů, samy ve skupinách vytvářely
komiks a společnou týmovou práci představily ostatním.
* Obvodní knihovna Jižní Svahy:
 Elektronické informační zdroje v knihovně – knihovnické lekce pro ZŠ,
 Skládanka – výstava výrobků klientů neziskové organizace,
* Obvodní knihovna Malenovice
 Domalovánky aneb domaluj si svého oblíbeného knižního hrdinu,
 Kouzlo lásky – výstava dobových pohlednic ze soukromé sbírky.
* Obvodní knihovna Díly:
 besedy pro MŠ.
Můj nejmilejší Večerníček
Výtvarná soutěž byla určena dětem do 10 let. V termínu od 19. října do 25. listopadu zaslaly
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děti do soutěže celkem 228 výtvarných prací. Hodnocení obrázků provedli návštěvníci Dne pro
dětskou knihu 28. listopadu. Odměněno bylo 5 dětí a 1 kolektiv, jejichž obrázky získaly největší
počet bodů, jeden dětský autor získal Cenu kocoura Miloše. Zaslané práce byly vystaveny ve
foyeru budovy 15 do konce prosince 2015.
Den pro dětskou knihu (29. listopadu)
KKFBZ se zapojila do celostátní akce pro veřejnost, jejímž cílem je propagovat výchovu ke
čtenářství, propagovat kvalitní literaturu pro děti, oslovit děti a jejich rodiče a upozornit je na
aktivity oddělení pro děti.
Slavnostní zahájení Dne pro dětskou knihu a vernisáž výstavy Můj nejmilejší Večerníček
doprovodil hudebním vystoupením Štěpán Holík ze ZUŠ Zlín –Jižní Svahy. Divadlo Povidlo uvedlo
loutkovou hru Kašpárek v pekle. Potom byli vyhlášeni a odměněni vítězové výtvarné soutěže
a vyhlášeny výsledky ankety, ve které návštěvníci knihovny hlasovali pro nejoblíbenější televizní
večerníček. V oddělení pro děti proběhla dílna Tvoříme s Večerníčkem a předvánoční Čtení
s kocourem Milošem. Děti do 10 let získaly tento den zdarma roční registraci do knihovny.
K programu Dne pro dětskou knihu se připojila rovněž Krajská galerie výtvarného umění ve
Zlíně výtvarnou dílnou František Petrák a Teatro Pimprle a výstavou obrazů a ilustrací pro děti
Františka Petráka i Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které pro děti připravilo Andělskou
dílničku.
Další mimořádné programy pro děti
Ústřední knihovna:
 Od pohádky k muzikálu – pěvecké vystoupení mezzosopranistky Moniky Maškové, součást
festivalu Dny umění nevidomých na Moravě ve spolupráci se SONS Zlín (10. 6.),
 Tátafest – Oslava Dne otců (Tátové čtou dětem, Tátové ve zvířecí říši) (21. 6.),
* Obvodní knihovna Jižní Svahy:
 Hravé odpoledne v knihovně – program pro příměstský tábor Centra pro rodinu (8. 7.),
 Odpoledne v knihovně – program pro příměstský tábor OREL (19.8.),
 v době prázdnin byly pro dětské čtenáře připraveny zábavné kvízy, odpoledne plná her
a tvořivé dílny,
 Hravé odpoledne – představení nových deskových her (1.12.),
 Čteme čertovi – čtení ukázek z knih dětskými návštěvníky (3.12.).
*

Týden čtení – Jan Potměšil (1. června)

Literární tržnice aneb Soused spisovatel,
beseda pro SŠ (13. listopadu)
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Kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost

výstavy
přednášky a kulturní pořady
exkurze v budově 15
školení, kurzy
Celkem

Počet

Účastníci

64
79
25
17

13 359
4 988
450
154

185

18 951

Výstavy
Výstavy jsou zajišťovány ve spolupráci s mateřskými, základními a základními uměleckými
školami, DDM ASTRA Zlín, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty. Přehled je v příloze 6.

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

archívem Zlín (7 přednášek),
* Ve spolupráci s Mgr. Markem Obdržálkem byly připraveny přednášky s hudební tematikou
(7 pořadů),
* Pokračovala spolupráce s Francouzsko-českým klubem Zlín (3 přednášky, výstava).
Literární jaro Zlín 2015
Šestý ročník festivalu Literární jaro Zlín 2015 se konal od 28. dubna do 7. května v prostorách
14|15 BAŤOVA INSTITUTU a zaměřil se na slovenskou literaturu. Festival zahájili slovenský
spisovatel Silvester Lavrík a zástupci vydavatelství Větrné mlýny Petr Minařík a Pavel Řehořík,
kteří vystoupili v pořadu Miroslava Zelinského. Stálice slovenské prózy Dušana Duška a Pavla
Vilikovského uvedl Lubomír Machala. Jiří Trávníček přednášel o současném knižním trhu
a o tom, jak se český čtenář vyrovnal s polistopadovou hypernabídkou knižních titulů. Hosty
festivalu dále byli Vendula Borůvková, Jana Červenková, Markéta Horáková, Ivana Myšková,
Milan Libiger a Martin Stöhr.
Festival uspořádala KKFBZ ve spolupráci se 14|15 Baťovým institutem, příspěvkovou
organizací, a za finanční podpory Zlínského kraje, Kulturního fondu města Zlína. Záštitu
nad festivalem převzali Jiří Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu,
Ladislav Kryštof, člen Rady Zlínského kraje, a Dalibor Stříbný, náměstek primátora města Zlína.
Odborným garantem projektu byl spisovatel Antonín Bajaja. Partneři akce: Gymnázium ZlínLesní čtvrť, vydavatelství Doplněk, vydavatelství Větrné mlýny a firma Oris Plus, s.r.o.
Festival byl propagován prostřednictvím webových stránek www.literarnijaro.cz a na sociální síti
Facebook www.facebook.com/literarnijaro.
Týden knihoven
KKFBZ se zúčastnila 18. ročníku Týdne knihoven (6. – 10. října), který každoročně vyhlašuje
SKIP. Součástí programu byly tyto akce:
 Komiksový workshop, komiksová dílna pod vedením scénáristy Daniela Vydry.
 Tibetské mísy, netradiční relaxační workshop a přednáška o tibetských zpívajících mísách
s celostní muzikoterapeutkou Evou Sádlíkovou.
 Jiří Hájíček, autorské čtení spisovatele Jiřího Hájíčka, držitele ceny Magnesia Litera za
román Rybí krev.
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Francouzský podzim
Série přednášek a akcí pro veřejnost pořádaná ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem Zlín
(říjen–listopad). Její součástí byly besedy La France e tle 7éme art (o francouzské kinematografii),
Jak strávit ne příliš drahou dovolenou ve Francii, Bernard z Clairvaux a klášterní architektura
cisterciáků ve Francii (k 900. výročí založení kláštera v Clairvaux). Přednášky doplnila výstava
Klášterní a hradní architektura Francie ve foyer budovy 15.
Vánoční poselství Ludvíka Vaculíka
Komponovaný pořad, který byl věnován Ludvíku Vaculíkovi, uspořádala KKFBZ ve spolupráci
s MJVM. Účinkovali: Antonín Bajaja, Josef Holcman, Markéta Pavlištíková, Karel Pavlištík,
Ondřej Vaculík, Miroslav Zikmund, Mužáci Zlín a HLAHOL (9. prosince),
Přehled všech kulturních pořadů pro veřejnost je v příloze 6.

Školení, kurzy pro veřejnost
Bylo uspořádáno 17 kurzů v celkovém rozsahu 68 hodin, kterých se zúčastnilo 154 zájemců.









Digitální knihovna KKFBZ
E-knihy
E-mailová komunikace
Internet pro začátečníky
Jak najdu, co hledám?
Knižní weby
Trénink paměti
Virtuální univerzita třetího věku (Barokní architektura v Čechách, Umění rané renesance
v Itálii)
 Začínáme pracovat s počítačem

Vernisáž výstavy Noviny ve světě (2. března)

Beseda o francouzské kinematografii
(20. října)
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7. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
vydané publikace
vydaná periodika (tituly)
texty v publikacích a periodikách vydaných jinými subjekty (příloha 7)
články v denním a odborném tisku
ohlasy na webových stránkách
vystoupení v rozhlasovém vysílání
ohlasy v TV a rozhlasovém vysílání

1
1
3
76
46
1
8

* KKFBZ vydala a podílela se na vydání a distribuci:

 Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven 2014. Zpracovala Jana
Tomancová, odpovědná redaktorka Zdeňka Friedlová. Zlín : KKFBZ, 2015. ISBN 978-8086886-49-7. Neprodejné. Náklad 470 výt.
 ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění. Zlín : KKFBZ, Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Slovácké muzeum Uherské
Hradiště, Muzeum Kroměřížska. 1990– ISSN 1214-0139. Čísla: jaro/léto a podzim/zima
2015. Náklad čísla 400 výtisků.
* Bylo zpracováno Kalendárium 2016 : vybraná výročí osobností města Zlína a publikováno na
webu KKFBZ.
* Pracovníci KKFBZ publikovali v časopisu ZVUK Zlínského kraje:
 DIVILKOVÁ, Světlana. Vzpomínám, abych zapomněl… ZVUK Zlínského kraje: časopis pro
kulturu a společenské dění Zlínského kraje, 2015, jaro/léto, s. 33–36. ISSN 1214-0139.
 DIVILKOVÁ, Světlana. Jakých bylo 15 let existence Zlínského kraje? ZVUK Zlínského kraje:
časopis pro kulturu a společenské dění Zlínského kraje, 2015, podzim/zima, s. 6–7.
ISSN 1214-0139.
 DIVILKOVÁ, Světlana. Čtenářský spolek vznikl před sto třiceti lety, anebo ještě dříve.
ZVUK Zlínského kraje: časopis pro kulturu a společenské dění Zlínského kraje, 2015,
podzim/zima, s. 38–40. ISSN 1214-0139.
 KAŇKA, Jan. Dědictví Zlínského kraje digitálně. ZVUK Zlínského kraje: časopis pro kulturu
a společenské dění Zlínského kraje, 2015, jaro/léto, s. 10–14. ISSN 1214-0139.

Medializace instituce
V médiích bylo publikováno 131 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 opravám podlah v knihovně v létě 2015,
Literárnímu jaru Zlín 2015, výstavě novin, Dni pro dětskou knihu a Vánočnímu poselství Ludvíka
Vaculíka.
Na propagaci knihovna spolupracuje s příspěvkovou organizací 14|15 Baťův institut (dále 14|15 Bi).
Tiskové zprávy o činnosti KKFBZ byly publikovány na webových stránkách KKFBZ, na webu
Zlínského kraje, statutárního města Zlína a informačních serverech zaměřených na Zlínský kraj a
kulturní dění.
Přehled připravovaných akcí KKFBZ je každý měsíc zveřejňován na programových letáčcích,
v Magazínu Zlín, webových stránkách města Zlína, Zlínského kraje, informačních portálech
a vzdělávacích portálech (zkola.cz, vychodni-morava.cz atd.). Informace o akcích jsou průběžně
aktualizovány na webových stránkách knihovny www.kfbz.cz. Od října 2013 jsou měsíční
31

programy knihovny součástí programové skládačky 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.
Bylo odesláno 42 čísel e-bulletinu (informační služba o aktualitách v knihovně rozesílaná
e-mailem).
Oddělení pro děti a mládež provozuje od roku 2010 blog Zlínská knihovnička
http://deti.kfbz.cz/. Blog je určen dětským čtenářům, rodičům a pedagogům a přináší aktuální
informace o dění v oddělení, nabídku pořadů pro školy i veřejnost, tipy na dobré čtení i zábavu.
K medializaci instituce je využíván mj. i profil knihovny na sociální síti Facebook
http://www.facebook.com/zlinknihovna. Jsou zde publikovány informace o aktuálním dění,
pozvánky na akce, novinky ve fondu i ze světa literatury apod.

Z vernisáže výstavy Podívej se k nám
(1. října)

Dobrodružství pavouka Čendy (19. října)
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PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST
8. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST
* S účinností od 1. 7. 2015 byla uzavřena Kolektivní smlouva s odborovou organizací.
* S účinností od 1. 3. 2015 byl vydán Dodatek č. 13 Knihovního řádu KKFBZ.
* Byly aktualizovány interní předpisy KKFBZ (směrnice, příkazy, rozhodnutí, metodické

pokyny).
* Byly uzavřeny smlouvy, dodatky smluv upravující spolupráci a činnosti KKFBZ v rámci

14|15 BAŤOVA INSTITUTU:
 Smlouvy o vedení a o zpracování účetnictví včetně mzdového účetnictví (účinnost
1. 1. 2015), smluvní strany 14|15 Bi, KKFBZ, a Dodatek č. 1 této smlouvy (účinnost
1. 9. 2015),
 Smlouva o zpracování osobních údajů (účinnost 2. 1. 2015), smluvní strany 14|15 Bi,
KKFBZ,
 Dodatky Smlouvy o výpůjčce č. 3 (účinnost 29. 5. 2015), č. 4 (účinnost 30. 9. 2015), č. 5
(účinnost 30.11. 2015) a č. 6 (účinnost 31. 12. 2015), smluvní strany 14|15 Bi, KKFBZ,
 Dodatek č. 1 (účinnost 30. 6. 2015) a dodatek č. 2 (účinnost 16. 9. 2015) Smlouvy
o spolupráci na zajištění činnosti BOZP pro období 1. 9. 2014–30. 6. 2015, ), smluvní
strany 14|15 Bi, KKFBZ.
KKFBZ byla zapojena do připomínkování a zpracování vnitřních předpisů, které vydal v roce 2015
14|15 Bi a které jsou platné pro čtyři organizace sídlící v budovách 14 a 15 (předpisy v oblasti
IT, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracování účetnictví, nakládání
s majetkem, autoprovozu ad.).
Organizační změny
Na základě rozhodnutí RZK 0657/R16/14 (ze dne 25. 8. 2014) KKFBZ uzavřela s 14|15 Bi
Smlouvu o vedení a o zpracování účetnictví včetně mzdového účetnictví a k 1. 1. 2015 ukončila
zpracování účetnictví vlastními zaměstnanci. Tři pracovnice (účetní, pokladní a mzdová účetní)
byly i s činností převedeny k 1. 1. 2015 do 14|15 Bi.
Přehled o provedených kontrolách a jejich výsledky
V roce 2015 působily v organizaci kontrolní mechanismy, realizované vlastními zaměstnanci,
smluvními odbornými firmami i nadřízenými orgány:
Externí
* Metodická dohlídka v rámci zřizovatelské funkce ZK, kontrola formou rozpravy a prohlídky na

základě zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon): 18. června 2015, vedoucí odboru kultury
a památkové péče ZK a vedoucí oddělení kultury. Metodickou dohlídkou nebyly zjištěny
nedostatky, bylo doporučeno aktualizovat Knihovní řád KKFBZ.
* Tematická kontrola Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje prověřující stav
zabezpečení požární ochrany: 27. ledna 2015. Závěr kontroly ke všem kontrolovaným
oblastem: v době kontroly bez zjevných nedostatků.
Interní
* Kontroly BOZP a PO.
* Revize elektrických zařízení, zabezpečovacího systému, výtahu, kontrola hasicích přístrojů

a hydrantů v obvodních knihovnách a pobočkách, v Ústřední knihovně zajišťuje správce
objektu, 14|15 Bi.
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*
*
*
*
*
*
*
*

Kontrola návaznosti vybíraných poplatků a jejich odvodů s výstupy z PC.
Kontrola pokladní hotovosti.
Kontrola docházky podle elektronické evidence docházky včetně detašovaných pracovišť.
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 ve spolupráci se 14|15 Bi.

9. OPRAVY A ÚDRŽBA
Byly prováděny především běžné opravy neinvestičního charakteru spojené s provozem
obvodních knihoven a poboček (financované z rozpočtu SMZ). Jednalo se o opravu
zabezpečovacího systému a světel v Obvodní knihovně Malenovice a malování v Obvodní
knihovně Jižní Svahy po výměně regálů a podlahy ve skladu, kterou provedlo SMZ.
V budově 15 proběhla v rámci reklamačního řízení oprava podlah v 3. a 4. podlaží a v sálech A,
B a učebně ve 2. podlaží.
Správu budovy 15 včetně vybavení a technických zařízení zajišťuje 14|15 Bi na základě své
zřizovací listiny.
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10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Výpočetní a komunikační technika
* V rámci doplňování zařízení dle požadavků provozu knihovny byl prostřednictvím 14|15 Bi,

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

pořízen a knihovně předán do užívání potřebný nový hardware (počítače, mobilní telefony,
disky pro zálohy, čtečky elektronických knih, čtečka čipových karet, RFID pracovní stanice).
Z dotace VISK 3 MK ČR byla zakoupena digitální elektronická lupa a instalována ve
4. podlaží.
Do sítě byla zapojena a využita některá zařízení přenesená z bývalé budovy.
Na výpůjční pulty v Ústřední knihovně byla instalována otočná ramena – držáky monitorů.
V oddělení IRC byl pro účely přehrávání CD-ROM a DVD-ROM dodávaných v časopisech zřízen
účelový počítač.
Do oddělení pro děti Ústřední knihovny byly instalovány dva nové počítače, včetně nábytkové
úpravy reflektující zvýšené bezpečnostní požadavky.
Byla zprovozněna interní wiki pro služební komunikaci.
Byl instalován a zprovozněn systém pro hromadné rozesílání emailů čtenářům knihovny.
Bylo zavedeno zálohování CD-ROM a DVD-ROM z absenčně půjčovaných knih.
Byl vytvořen automatický systém pro distribuci propagačních a informačních obrazovek na
počítačích knihovny knihovny.
Většina softwarových licencí knihovny byla převedena na 14|15 Bi.
V rámci předání ekonomických agend na 14|15 Bi, byly prováděny potřebné převody dat.

Automatizovaný knihovní systém
* Ve spolupráci s dodavatelem knihovního systému byly průběžně upravovány stávající

*
*
*
*
*
*
*

a doplňovány nové funkce programu Verbis a online katalogu Portaro podle požadavků
knihovny.
Byl proveden přechod na zpracování podle nových katalogizačních pravidel RDA.
V online katalogu byl spuštěn modul pro eVýpůjčky elektronických knih poskytovatele
eReading.cz.
Byly prováděny úpravy a opravy dat podle standardu M21 a katalogizačních pravidel.
Byly prováděny úpravy pracovních listů a tiskových sestav programu.
Byly vytvářeny a upravovány uživatelské statistiky podle požadavků knihovny.
Byla zprovozněna nová verze OAI-PMH provideru pro automatizovaný sběr záznamů knih
a článků do Souborného katalogu ČR.
Bylo dokončeno vyčleňování žánrů a s tím související úpravy záznamů v katalogu.
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11. HOSPODAŘENÍ KKFBZ V ROCE 2015
Rekapitulace (v Kč)
Příspěvky a dotace

Neinvestiční prostředky Investiční prostředky

Krajský úřad – příspěvek na činnost
z toho regionální služby
Účelová dotace ze SR
ČRIT MK ČR

-

2,800.000

-

69.000

52.000

2.167

Ostatní dotace (Statutární město Zlín)
CELKEM POSKYTNUTO
Vlastní zdroje

19,000.000

5,880.000

-

24,951.167

52.000

Neinvestiční prostředky Investiční prostředky

Vlastní příjmy KKFBZ

1,717.529

-

18.812

-

323.985

-

11.109

-

2,071.435

-

hlavní činnost

hospodářská činnost

Náklady

26,937.896,16

726,00

Výnosy

27,022.601,64

10.000,00

84.705,48

9.274,00

Rezervní fond
Fond – věcné a finanční dary
Fond odměn
CELKEM VLASTNÍ ZDROJE

Hospodářský výsledek (v Kč)

Hospodářský výsledek
Celkem hospodářský výsledek

93.979,48 Kč

Na rok 2015 byl Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci (KKFBZ),
stanoven příspěvek na provoz od zřizovatele Zlínského kraje ve výši 17,720.000 Kč, z toho na
zajištění výkonu regionálních služeb 2,800.000 Kč.
Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10. 12. 2014 usnesením č. j. 0382/Z14/14
byl schválen příspěvek na provoz ve výši
17,720.000 Kč
Z toho závazný objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 14,023.000 Kč a závazný
objem OON ve výši 325.000 Kč. Odvod investičního fondu nařízen nebyl.
1. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2015:
Usnesením čj. 0187/R06/15 ze dne 9. 3. 2015 schválila Rada Zlínského kraje (RZK) změnu
objemu prostředků na platy navýšením o 577.000 Kč bez navýšení příspěvku, tzn. použitím
provozních prostředků.
Objem prostředků na platy činil po úpravě

14.600.000 Kč.
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2. změna ukazatelů rozpočtu 2015:
Usnesením č. j. 0317/R09/15 ze dne 20. 4. 2015 vzala RZK na vědomí poskytnutí účelových
neinvestičních dotací z MK ČR v celkové výši 69.000 Kč. Jedná se o tyto neinvestiční účelové
dotace ze státního rozpočtu MK:
 Mimoškolní vzdělávání knihovníků VISK 2 (ÚZ 34053)
26.000 Kč
 Rozvoj souborného katalogu CASLIN a soubor národních autorit VISK 9 (ÚZ 34053) 23.000 Kč
 Nákup zvukových knih určených výhradně pro zrakově postižené z projektu Knihovna
21. století (ÚZ 34070)
20.000 Kč
Zároveň byl navýšen a účelově vyčleněn závazný objem OON o 27.000 Kč z výše uvedených
projektů a o 15.000 Kč na základě dotace z Kulturního fondu města Zlína na Literární jaro
2015, tzn. celkem na 367.000 Kč.
3. změna ukazatelů rozpočtu 2015:
Usnesením č. j. 0550/R14/15 ze dne 29. 6. 2015 schválila RZK navýšení příspěvku na provoz
o 780.000 Kč a změnu závazného objemu ostatních osobních nákladů o 4.000 Kč z důvodu
získání daru na pořádání konference Elektronické služby knihoven III. Po navýšení činil závazný
objem OON 371.000 Kč.
Příspěvek na provoz byl stanoven ve výši

18,500.000 Kč.

4. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2015:
RZK usnesením č. j. 0997/R24/15 ze dne 7. 12. 2015 schválila navýšení příspěvku na provoz
o částku 500.000 Kč, a zároveň 2. změnu použití fondu investic pro rok 2015 a to uložením
odvodu finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic ve výši 500.000 Kč.
Příspěvek na provoz po úpravě činí

19,000.000 Kč.

5. změna závazných ukazatelů rozpočtu 2015:
usnesením č. j. 0997/R24/15 ze dne 7. 12. 2015 schválila RZK změnu závazného objemu
prostředků na platy o částku 64.000 Kč v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Prostředky na navýšení objemu prostředků na platy byly převedeny z provozních prostředků
stanoveného příspěvku na provoz KKFBZ od zřizovatele. Závazný objem prostředků na platy byl
stanoven ve výši 14,664.000 Kč.
Z příspěvku zřizovatele byla rozpočtovaná částka 2,800.000 Kč na plnění výkonu regionálních
funkcí. 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.
KKFB získala na rok 2015 dotaci od Statutárního města Zlína v celkové výši 5,000.000 Kč na
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Tato dotace byla použita v plné výši.
V únoru získala KKFBZ neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína na realizaci projektu
„Literární jaro Zlín 2015, 28. 4. – 6. 5. 2015, Zlín“ ve výši 25.000 Kč. Dotace byla vyúčtována
v červnu 2015 a finanční prostředky byly přijaty na účet KKFBZ v červenci 2015 v plné výši.
V únoru 2015 získala KKFBZ neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína na realizaci
projektu „Zlín čte a studuje“ (nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce KKFBZ,
rok 2015) ve výši 855.000 Kč. Dotace byla použita v plné výši a vyúčtována v říjnu 2015.
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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
finanční prostředky použity účelně a hospodárně.
V roce 2015 zajistil zřizovatel Zlínský kraj financování KKFBZ ve výši 70,31 %, dotace ze SR
činila 0,26 %, Statutární město Zlín přispělo částkou ve výši 21,76 % a z vlastních příjmů
a zapojením fondů bylo pokryto 7,67 % nákladů v hlavní činnosti.
Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 84.705,48 Kč.
Rok 2015 byl druhým kompletním rokem KKFBZ, kdy sídlila v nových prostorách 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU. V letních měsících došlo postupně k uzavření 2., 3. a 4. NP v 15. budově, kde sídlí
KKFBZ, z důvodu opravy podlah v rámci reklamačního řízení.
Počet pracovníků KKFBZ byl v souladu se schváleným provozním modelem a závaznými
indikátory projektu „Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa“ 60,75. Mírné
navýšení na 60,86 vzniklo náhradou za dlouhodobě nemocného pracovníka a proplacením ŘD
pracovnici na MD. S pracovníky bylo spojeno také navýšení objemu prostředků na platy včetně
změny v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností od 1. 11. 2015.
Na základě rozhodnutí zřizovatele Zlínského kraje a Smlouvy o vedení a zpracování účetnictví
ze dne 1. 1. 2015 vede účetnictví KKFBZ od 1. 1. 2015 14|15 Baťův institut, příspěvková
organizace, včetně mzdového účetnictví a personalistiky, pokladny a bankovních účtů, stejně tak
majetkovou evidenci včetně majetku ve výpůjčce. Rozpočet zpracovává KKFBZ.
Provozní náklady spojené s provozováním 15. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, kde sídlí
KKFBZ, jsou hrazeny 14|15 Bi na základě Smlouvy o spolupráci zajištění činností a služeb.
Jedná se především o zajištění servisní činnosti pro kulturní organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ
INSTITUTU, a to o zajištění a vytvoření podmínek pro základní činnost KKFBZ, pořádání
kulturních a vzdělávacích akcí, propagaci, zajištění jednotného marketingu, servisní práce,
údržbu a opravy, prodej publikací, správu vozového parku, provoz informačního centra, zajištění
nákupu materiálu a další služby spojené s provozem budovy.
Na základě rozhodnutí RZK usnesení č. j. 1020/R24/14 ze dne 15. 12. 2014 bylo převedeno
právo hospodaření k nehmotnému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje z hospodaření KKFBZ
do hospodaření 14|15 Bi ke dni 27. 2. 2015 s podmínkou zajištění souhlasu poskytovatele
licence s převodem licence na jiný subjekt. Jednalo se o drobný dlouhodobý nehmotný majetek
neodepisovaný v hodnotě 325.201,75 Kč, tj. 52 licencí softwaru.
V měsíci prosinci 2015 byl uskutečněn druhý převod práva hospodaření k movitému majetku ve
vlastnictví Zlínského kraje z hospodaření KKFBZ rozhodnutím RZK usnesení 0883/R22/15 ze
dne 9. 11. 2015 do hospodaření 14|15 Bi k 1. 12. 2015. Jednalo se o majetek umístěný
v obvodních knihovnách a pobočkách, který je součástí počítačové sítě KKFBZ, případně souvisí
s evidencí a ochranou knihovního fondu v celkové hodnotě 3,394.797,89 Kč, tj. 254 ks.
Doplňková činnost v oblasti knihařských služeb v KKFBZ byla od 1. 7. 2014 z důvodu eliminace
rizik veřejné podpory po dobu udržitelnosti projektu a také z důvodu nedostatečné kapacity
knihařské dílny pro opravy knihovního fondu v rámci hlavní činnosti pozastavena.
Proto byla proúčtována v doplňkové činnosti v roce 2015 pouze reklamní činnost. Jedná se
o smlouvu o reklamě v souvislosti s festivalem Literární jaro Zlín 2015 v celkové výši 10.000 Kč
s náklady na reklamu ve výši 726 Kč.
V doplňkové činnosti bylo za rok 2015 hospodařeno se zlepšeným hospodářským výsledkem ve
výši 9.274 Kč.
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Plnění rozpočtu nákladů a výnosů
Viz tabulka č. 1

Investice
Fond investic je tvořen dle plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 schváleného
na zasedání RZK dne 9. 3. 2015 usnesením č. j. 0186/R06/15. Tento plán byl sestaven včetně
zbytkové hodnoty u stávajícího majetku nabytého před rokem 2014.
Během roku 2015 byl fond tvořen převážně z odpisů ze stávajícího majetku hlavní činnosti.
V průběhu roku 2015 došlo ke dvěma změnám v plánu tvorby a užití fondu investic. V první
změně se jednalo o nákup kamerové zvětšovací lupy, kde na základě Rozhodnutí Ministerstva
kultury č. j. 146/MK-S-3058/2015 OULK obdržela KKFBZ investiční dotaci ve výši 52.000 Kč
na její nákup. Zbytek do celkové částky 77.600 Kč byl uhrazen z fondu investic v měsíci červnu
2015. Odpisy ze zvětšovací lupy za rok 2015 (červenec – prosinec) činily hodnotu 3.234 Kč,
z toho časové rozlišení transferu 2.167,14 Kč.
Druhou změnou RZK schválila odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic ve výši
500.000 Kč v termínu červenec 2015.
Celkové zdroje investičního fondu z odpisů ze stávajícího majetku činily 159.083,86 Kč, z nově
pořízeného majetku (zvětšovací kamerová lupa) 3.234 Kč a investiční dotace MK ČR ve výši
52.000 Kč na nákup zvětšovací kamerové lupy. Použit byl fond investic na nákup zvětšovací
kamerové lupy v pořizovací ceně 77.600 Kč a dále byl proveden odvod zřizovateli ve výši
500.000 Kč.
Celkový stav fondu investic k 31. 12. 2015 činí 158.802,41 Kč.
Zdroje:

Použití:

Zůstatek fondu investic

524.251,69 Kč

odpisy hlavní a dopl. činnost

162.317,86 Kč

ostatní tvorba

52.000,00 Kč

Celkem zdroje

214.317,86 Kč

nákup kamerové lupy

77.600,00 Kč

odvod zřizovateli

500.000,00 Kč

Celkem použití

577.600,00 Kč

Časové rozlišení investičního transferu

2.167,14 Kč

Zůstatek fondu investic k 31. 12.2015

158.802,41 Kč
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Přehled počtu zaměstnanců
Průměrný evidenční počet zaměstnanců:
fyzické osoby

61,11

přepočtený stav

60,86

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2015

60

z toho: odborní pracovníci

56

THP

2

dělníci

3

pracovníci se ZPS

0

Procento nemocnosti za rok 2015

3,28 %

Průměrná mzda za rok 2015

20.093 Kč

Procento fluktuace za rok 2015

3,28 %

Hospodaření knihovny byla věnována velká pozornost. Vzhledem k výše uvedeným organizačním
změnám a předání zpracování účetnictví 14|15 Bi byla mimořádná pozornost věnována
nastavení jednotlivých procesů zpracování účetnictví, předávání dokladů a organizaci práce.
KKFBZ věnovala velké úsilí optimalizaci využití veškerých prostředků, které měla v r. 2015
k dispozici.
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Tabulka č. 1
Odvětví: Kultura
Název organizace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2015
Číslo
účtu
501
502
503
504
511
512
513
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
543
547
549
551
552-3
554
558
555-6
562
563
569

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

Náklady (účtová třída 5) celkem

Hlavní činnost
Rozpočet
UR
Skut.
2015
k 31.12.
k 31.12.15
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
2 623
3 117 3 455 395,77
82
82
70 557,00
251
251
265 375,50
15
15
24 297,00
15
15
15 677,00
55
59
66 477,00
35
41
40 727,00
2 176
2 192 1 843 263,13
14 488 15 155 15 150 630,00
4 802
4 993 4 992 934,00
40
40
41 552,00
650
655
641 834,08

110
160

110
164

162 670,60
162 317,86

0

0

4 113,00

IČ: 70947422

%
plnění
111
86
106
162
105
113
99
84
100
100
104
98

Doplňková činnost
Rozpočet
UR
Skut.
2015
k 31.12. k 31.12.15
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč

2

2

726,00

148
99

75,22
0
25 502

26 889 26 937 896,16

100,18

2

2

726,00

Celkem
Rozpočet
UR
Skut.
2015
k 31.12.
k 31.12.15
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
2 623
3 117 3 455 395,77
82
82
70 557,00
251
251
265 375,50
15
15
24 297,00
15
15
15 677,00
55
59
66 477,00
35
41
40 727,00
36
2 178
2 194 1 843 989,13
14 488 15 155 15 150 630,00
4 802
4 993 4 992 934,00
40
40
41 552,00
650
655
641 834,08
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
110
110
162 670,60
160
164
162 317,86
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
4 113,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
75,22
0
0
0,00

%
plnění

36

25 504

26 891 26 938 622,16

%
plnění
111
86
106
162
105
113
99
84
100
100
104
98

148
99

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
672
672
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
ČRIT
Výnosy z nároků na prostř. ze SR
Výnosy z nároků na prostř. z měst

Výnosy (účtová třída 6) celkem

Hlavní činnost
Rozpočet
UR
Skut.
2015
k 31.12.
k 31.12.15
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
10
10
12 580,00
1 562
1 562 1 639 358,00
20
20
34 727,00

%
plnění
126
105
174

100
227

110
227

39 921,00
342 850,36

36
151

8

8

1 998,14

25

100

5 855

19 000 19 000 000,00
3
2 167,14
69
69 000,00
5 880 5 880 000,00

25 502

26 889 27 022 601,64

100

17 720

Doplňková činnost
Rozpočet
UR
Skut.
2015
k 31.12. k 31.12.15
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč

10

10 10 000,00

100
100
10

10 10 000,00

Celkem
Rozpočet
UR
Skut.
2015
k 31.12.
k 31.12.15
v tis. Kč v tis. Kč
v Kč
10
10
12 580,00
1 562
1 562 1 639 358,00
20
20
34 727,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
100
110
39 921,00
100
237
237
352 850,36
0
0
0,00
0
0
0,00
8
8
1 998,14
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
17 720 19 000 19 000 000,00
0
3
2 167,14
0
69
69 000,00
5 855
5 880 5 880 000,00

%
plnění

100

25 512

26 899 27 032 601,64

Výsledek hospodaření před zdaněním
591 Daň z příjmů
595 Dodatečné odvody daně z příjmů

0

0

84 705,48
0,00
0,00

8

8

9 274,00
0,00
0,00

8

8

93 979,48
0,00
0,00

Výsledek hospodaření po zdanění

0

0

84 705,48

8

8

9 274,00

8

8

93 979,48

%
plnění
126
105
174

149

25

100
100
100
100
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Příloha 1
Pracoviště Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace
Ústřední knihovna, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Obvodní knihovna Jižní Svahy, Okružní 4699, 760 05 Zlín 5
Obvodní knihovna Malenovice, Mlýnská 845, 763 02 Zlín 4
Obvodní knihovna Díly, Díly IV, č. 3691, 760 01 Zlín
Pobočky na území statutárního města Zlína:
Kostelec, Zlínská 133, 763 14 Zlín 12
Kudlov, Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín
Lhotka, Lhotka 68, 763 02 Zlín 4
Louky, Náves 68, 763 02 Zlín 4
Mokrá, Mokrá II, č. 622, 760 01 Zlín
Podlesí, Podlesí IV, č. 5302, 760 05 Zlín 5
Prštné, Za Školou 570, 760 01 Zlín
Příluky, Dolní dědina 26, 760 01 Zlín
Štípa, Lešenská 141, 763 14 Zlín 12
Velíková, Dolní konec 53, 763 14 Zlín 12

Příloha 2
Seznam pracovníků KKFBZ (k 31. 12. 2015)
Bartíková Martina Ing.

Marušáková Jiřina

Bártová Simona

Mikulíková Hana Ing.

Bobková Renata

Mítová Lenka Bc.

Cetkovská Mikesková Lenka

Obořilová Jitka

Částková Pavla Bc.

Pavlíčková Eva Ing.

Divilková Světlana Mgr.

Pikhartová Marcela Bc.

Dřímalová Olga

Podroužková Jana

Ďurechová Soňa

Prucek Jiří

Ďurkáč Martin Mgr.

Rajnošková Radmila

Filípková Eva Mgr.

Rotterová Monika

Friedlová Zdeňka PhDr.

Rozehnalová Bohumila Bc.

Gábová Eva

Řeháková Jana

Hoferková Jana Bc.

Sobotíková Kateřina DiS.

Horsáková Jindřiška

Svobodová Zuzana PhDr.

Huspeninová Kamila

Šimová Helena RNDr.

Chmelová Ivana

Škorňa Vlastimil

Janoš František Ing.

Štanclová Iveta

Janošová Petra

Štěpaníková Jarmila Bc.

Jiříčková Ladislava

Takácsová Veronika Mgr.

Jourová Dagmar

Tomancová Jana Ing.

Kaňka Jan Ing.

Trnčáková Jarmila Mgr.

Krajčová Renata Bc.

Vaculíková Hana

Krumpolcová Anděla Bc.

Vašková Hana Mgr.

Linková Lenka Mgr.

Vávrová Jana Bc.

Macík Josef

Viceníková Radmila

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

Příloha 3
Nejpůjčovanější tituly v roce 2015
Beletrie pro dospělé
Pořadí Název knihy / Autor
1.
2.–3.
4.
5.–6.

Žítkovské bohyně / Kateřina Tučková

Počet půjčení
102

O myších a lidech / John Steinbeck
Pygmalión / George Bernard Shaw
Manželky na odpis / Simona Monyová

93
89

Nemesis / Jo Nesbo
Padesát odstínů temnoty / E.L. James

87

Analfabetka, která uměla počítat / Jonas Jonasson
7.–9.

Lakomec ; Misantrop ; Tartuffe / Moliere

86

Romeo a Julie / William Shakespeare. Tartuffe / Moliere
10.

Obraz Doriana Graye / Oscar Wilde

85

Naučná literatura
Pořadí
1.
2.–3.

Název knihy / Autor
Žítkovské čarování : pravdivý příběh žítkovských bohyní / Jiří Jilík
Andělé v mých vlasech : vzpomínky / Lorna Byrneová
Zlín / Zdeněk Pokluda

Počet půjčení
36
34

4.

Musela jsem zemřít : má cesta od nemoci k opravdovému uzdravení
/ Anita Moorjani

33

5.

Fabrika : příběh textilních baronů z moravského Manchesteru /
Kateřina Tučková a kol.

32

6.

Zpověď : z děcáku až na přehlídková mola / Veronika Kašáková

30

7.–8.

Chantal : život na laně / Chantal Poullain, Michaela Zindelová
Schody do nebe. Lorna Byrneová

29

Dobře naladěný pesimista : jak být dokonale šťastný / Matthias
Nöllke
9.–11.

Tichý dech : zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti / Jan Trachta
Zaříkávač nemocí : chcete se léčit, nebo uzdravit? / Jan Hnízdil

26

Příloha 4
Srovnání vybraných číselných ukazatelů podle oddělení v letech 2014 a 2015
2015
Oddělení
pro dospělé

Čtenáři Z toho Návštěvníci
celkem děti
půjčoven

Výpůjčky

Informační
služby*)

Besedy,
exkurze

9 685

51

154 208

716 913

1 468

102

2

0

1 285

5 876

1 776

13

1 848 1 655

24 886

122 727

2 575

260

1 380

467

28 860

157 766

13 317

103

671

184

12 354

69 017

6 251

39

Obvodní knihovna Díly

455

113

11 697

50 591

767

34

pobočky

566

114

6 279

23 642 nesledujeme

5

bibliografie a informačních
služeb (IRC)
pro děti
Obvodní knihovna Jižní
Svahy
Obvodní knihovna
Malenovice

Celkem
14 607 2 584
239 569 1 146 532
*)
dotazy bibliografické, faktografické, referenční a rešerše celkem

26 154

556

V roce 2015 bylo z důvodu oprav podlah v 3. a 4. podlaží v Ústřední knihovně uzavřeno 4. podlaží
od 22. 6. do 16. 8. a 3. podlaží od 1. 8. do 29. 9. Obvodní knihovna Jižní Svahy byla uzavřena
7. 12. 2015 – 15. 1. 2016 z důvodu opravy skladu knihovního fondu.
2014
Oddělení
pro dospělé

Čtenáři Z toho Návštěvníci
celkem děti
půjčoven

Výpůjčky

Informační
služby*)

Besedy,
exkurze

9 771

35

165 209

795 637

2 016

117

6

1

843

2 746

2 384

11

1 856 1 708

29 734

160 662

3 283

269

1 368

460

26 181

146 747

8 953

73

721

220

13 195

72 283

6 471

50

Obvodní knihovna Díly

467

116

12 107

54 647

516

28

pobočky

568

114

6 749

24 254

bibliografie a informačních
služeb (IRC)
pro děti
Obvodní knihovna Jižní
Svahy
Obvodní knihovna
Malenovice

Celkem
14 757 2 654
254 018 1 256 976
*)
dotazy bibliografické, faktografické, referenční a rešerše celkem

2
23 623

550

Příloha 5
Programy pro školy
Ústřední knihovna – oddělení pro děti
Pro mateřské školy se uskutečnilo 30 akcí (Barevný rok – Jaro, Léto, Podzim, Zima, Jak se
chovat na ulici, Zlínská knihovnička, Hrajeme si s pohádkou, Pohádkové vaření, exkurze).
Pro žáky ZŠ proběhlo 173 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí:

























Bezpečný internet
Co se týká jazyka (český jazyk trochu jinak III)
Čekáme na Ježíška (Vánoce známé i neznámé)
Čtení v bublinách (komiks pro nejmenší)
Dobrodružství Marka Twaina
František Bartoš (z cyklu „Náš region“)
Historie města Zlína (z cyklu „Náš region“)
Hříčky se slovíčky (český jazyk trochu jinak I)
Jak jsem potkal Otu Pavla
Kamarádka knihovna
Kdo zkusí rébusy? (český jazyk trochu jinak II)
Klasická & moderní pohádka
Moje první cesta do knihovny
Pohádkový přírodopis (Povídala moucha mouše, jak to chodí na pasece)
Pověsti Čech a Moravy
Práce s informačními zdroji
Se slušností nejdál dojdeš (základy společenské etikety)
Seznamte se s Lichožrouty a lelky (Pavel Šrut)
Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla
Systematická výchova k práci s informacemi
Škola hrou (Jan Amos Komenský)
„Tatínek“ krtka (Zdeněk Miler)
Tomáš Baťa (z cyklu „Náš region“)
V knihovně se neztratím

Uskutečnilo se 27 besed a exkurzí pro žáky škol se speciálním zaměřením (Barevný rok, Co se
týká jazyka, Čtení v bublinách, Hrajeme si s pohádkou, Hříčky se slovíčky, Jdeme za kulturou,
Literární kufr, Pověsti Čech a Moravy, Se slušností nejdál dojdeš, Tomáš Baťa, Vánoce známé
i neznámé).
Pro IZAP (Sdružení pro integraci postižených dětí a mládeže, netradiční centrum Slunečnice)
byla realizována exkurze a besedy: Karel Čapek, Klasická & moderní pohádka, Tomáš Baťa,
Vánoce známé i neznámé a Vzdělávací aktivita (pravidla silničního provozu).
Klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, děti z ZŠ a MŠ Tečovice
a školského zařízení Dětský domov, Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Zlín,
Lazy se zúčastnili společného workshopu Žijeme spolu, tvoříme spolu. Výsledky workshopu byly
vystaveny v oddělení pro děti v červnu a červenci.
Pro klub maminek se uskutečnila akce Hrajeme si s pohádkou.

Ústřední knihovna – oddělení pro dospělé
Pro žáky ZŠ se uskutečnilo 28 besed s hudební tematikou:








Beatles
Co to hraje?
Klasikové české hudby
Rok na vsi
Skákal pes
Vánoce ve světě
Vývoj české populární hudby

Žáci speciálních škol se zúčastnili dvou besed s hudební tematikou (Vývoj české populární
hudby a Vánoce ve světě).
Pro děti z Lesní komunitní školy Na Pasece, Zlín-Velíková byla připraven program Vánoce ve
světě.
Pro žáky středních škol se uskutečnilo 22 kulturně-vzdělávacích akcí:






Český knižní trh aneb Knihy papírové a knihy elektronické
Databáze jako zdroj informací I., II.
Literární tržnice aneb soused spisovatel
exkurze, exkurze s vyhledáváním v katalogu
workshop

Obvodní knihovna Jižní Svahy
Pro děti MŠ se uskutečnilo 25 besed, exkurzí knihovny a lekcí práce s informacemi (Den Země,
Do knihovny za pohádkou, Exotičtí ptáci, Jak se chovat v knihovně, Jaro, mláďátka, Velikonoce,
Pohádkové pohádky, Poprvé v knihovně, Prázdniny, Ptáčci, mláďátka, Strašidla a strašení).
Pro žáky ZŠ se uskutečnilo 49 besed a lekcí práce s informacemi:
*
*
*
*
*

Zasmějme se s pohádkami Zdeňka Svěráka
Pátrejte s námi – detektivní román pro děti
Elektronické informační zdroje v knihovně
Strašidla a strašení
Trocha poezie pro děti

Komunitní centrum pro rodinu DOMINO navštívilo lekci práce s informacemi.

Obvodní knihovna Malenovice
Pro děti MŠ a žáky ZŠ se uskutečnilo 38 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí:
*
*
*
*

Regionální pověsti
Setkání s knihovnou
Strašidlopis
Vánoce s Astrid Lindgrenovou

Obvodní knihovna Díly
Pro děti MŠ a žáky ZŠ se uskutečnilo 35 besed, lekcí práce s informacemi a exkurzí:






Dobrý večer, dobrou noc
Ilustrace a ilustrátoři
Křížovky
Poprvé v knihovně
Rébusy a hlavolamy

Klienti Střediska Naděje Zlín se zúčastnili čtyř pořadů Cestujeme prstem po mapě, Hledání
inspirace v knihách, Poprvé v knihovně a exkurze v knihovně.

Pobočka Prštné
Pro děti MŠ byly připraveny dvě besedy:
 Pohádky nejen mezi stromy – autorské čtení Dany Münsterové
 Vánoce v pohádkách

Příloha 6
Kulturní pořady pro veřejnost
7. ledna
14. ledna
21. ledna
28. ledna
4. února
11. února
18. února
18. února
25. února
4. března

5. března

11. března
8. dubna

14. dubna
15. dubna
20. dubna
22. dubna
23. dubna

Fridrich Bridelius: Jesličky/staré nové písničky. Beseda dr. Pavla Koska o novém
vydání zpěvníku adventních a vánočních písní ze 17. století.
Zlínská literární tržnice se představuje. Seznámení s novou literární platformou regionu.
Pátrání po historii rodu. Přednáška o genealogii s Ing. Petrem Bednaříkem, autorem
knihy Pět století rodu na pozadí dobových událostí 1504–2000.
Třináctá komnata. Autorské čtení z nové sbírky básníka Miloše Vavrečky.
Dagmar Pecková a Štefan Margita. Beseda se známými operními pěvci před jejich
koncertem s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně.
Petrohrad současnosti. Evžen Jecho představil známé ruské město s řadou
významných památek.
Zvuky vody tvořené tóny. Voda jako inspirace tvorby slavných hudebních skladatelů.
Přednáška Mgr. Marka Obdržálka.
K-kvíz. Zábavná vědomostní soutěž pro týmy.
Největší tajemství Třetí říše. Přednáška spisovatele Milana Zacha Kučery o bádání
v podzemním komplexu Sovích hor.
Konec druhé světové války na Zlínsku. Přednáška Mgr. Zdeňka Pomkly ze Státního
okresního archivu Vsetín. Ve spolupráci se Státním okresním archivem ve Zlíně v rámci
cyklu Rozumíme historii?!
Starověká koncepce mistra Suna: Jak připravit a uskutečnit náš projekt/naše dílo
v konkurenčním prostředí. Představení nové knihy Víta Vojty „Mistr Sun: umění války.
Využití válečných strategií v byznysu“.
Jean Sibelius. Hrdinové severských bájí v díle finského hudebního skladatele.
Přednáška Mgr. Marka Obdržálka.
Zlínský novinář Jaroslav Pelíšek a jeho kolaborace v době protektorátu Čechy
a Morava. Přednáška PhDr. Pavla Večeři, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně
o životě a profesním působení novináře Jaroslava Pelíška. Ve spolupráci se Státním
okresním archivem ve Zlíně v rámci cyklu Rozumíme historii?!
Stříbrné okouzlení. Představení publikace a přednáška autorky knihy Mgr. Anny
Grossové o takzvané „Silberkammer“, stříbrné komoře, v zámku Lešná u Zlína.
Mezi zbraněmi múzy mlčí. Tragické téma druhé světové války v tvorbě hudebních
skladatelů. Přednáška Mgr. Marka Obdržálka.
Příběhy našich sousedů. Závěrečná prezentace žákovských týmů projektu Příběhy
našich sousedů. Projekt Post Bellum – Paměť národa.
Dopad teroru po atentátu na Heydricha na českou společnost. Mgr. Vojtěch Šustek,
Ph.D., z Archivu hlavního města Prahy přednášel o období tzv. heydrichiády. Ve
spolupráci se Státním okresním archivem ve Zlíně v rámci cyklu Rozumíme historii?!
Život na moravských kopanicích v letech 1901–1914 – přednáška pro členy klubu
seniorů (pobočka Příluky).

Literární jaro 2015 (28. dubna – 7. května)
28. dubna
Česi čítajte! aneb Slovenská literatura. Zahájení festivalu. Slovenský spisovatel
Silvester Lavrík a zástupci vydavatelství Větrné mlýny Petr Minařík a Pavel Řehořík
vystoupili v pořadu Miroslava Zelinského.

29. dubna
29. dubna
29. dubna
5. května
6. května
7. května

11. května
19. května
22. května

1. června
10. června
17. června
24. června
3. září
9. září
16. září

23. září
30. září
1. října
3. října
7. října

Annie a berlepsové. Autorka kouzelné knížky Annie a berlepsové, Vendula Borůvková,
připravila autorské čtení a workshop pro děti, které si vytvořily cestovní deník.
Jiří Trávníček: mezi liberalismem a entuziasmem. Český knižní trh po roce 1989.
Program pro odbornou veřejnost.
Jiří Trávníček: Češi jako čtenáři. Co o nás prozradily tři statistické výzkumy čtenářství
(2007, 2010, 2013).
Láska a jiné peripetie. Autorské čtení spisovatelky a překladatelky Jany Červenkové
a mladé autorky Ivany Myškové. Dále účinkovali Martin Pášma a Trio Nété.
Stálice slovenské prózy. Beseda s Dušanem Duškem a Pavlem Vilikovským. Uváděl
Lubomír Machala.
Zlínská literární tržnice & Nadměrný náklad. Autorská čtení, účinkovali Milan Libiger,
Markéta Horáková, Martin Stöhr a Nadměrný náklad.
Dědeček lesník vypráví dětem. Představení nové knihy o lesní pedagogice
za přítomnosti autorů prof. Ericha Václava a Mgr. Jany Bezděkové. Program pro
pedagogy MŠ a workshop pro děti. Součást kampaně Týden Lesů ČR.
Markéta Harasimová. Spisovatelka románů pro ženy Markéta Harasimová představila
svoji novou knihu Tvář za zrcadlem.
Strašidlům na stopě aneb Která strašidla by neměl čtenář raději nikdy potkat.
Součást Galerijní a muzejní noci 2015. Návštěvníci knihovny stopovali neznámá
knihovnická strašidla mezi regály. Hudební doprovod Duo Amadeus.
Autogramiáda Petra Síse. Představení spisovatele, výtvarníka, ilustrátora, grafika
a tvůrce animovaných filmů. Doprovodný program 55. Mezinárodního festivalu filmů
pro děti a mládež Zlín.
Musicus dulcissimus. Středověká hudební kultura z doby Mistra Jana Husa
v přednášce Mgr. Marka Obdržálka.
Jan Hus a odpustková aféra. Přednáška Mgr. Pavla Soukupa, Ph.D., (Centrum
medievistických studií Praha) k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Ve spolupráci
se Státním okresním archivem ve Zlíně v rámci cyklu Rozumíme historii?!
Josef Holcman: Osobní poplach. Uvedení nové knihy Josefa Holcmana.
Zlínská literární tržnice na mrakodrapu. Autorské čtení básníka Jaroslava Kovandy
a prozaika Josefa Holcmana.
Expediční jachting. Přednáška cestovatele, dobrodruha, jachtařského instruktora
a komisaře MDČR Tomáše Kůdely.
Voda v podnikání Baťova koncernu. Přednáška Mgr. Martina Marka, PhD., o historii
podnikání firmy Baťa ve Zlíně a rozmístění její průmyslové výroby s ohledem
na narůstající potřebu užitkové vody. Ve spolupráci se Státním okresním archivem
ve Zlíně v rámci cyklu Rozumíme historii?!
Oldřich z Chlumu. Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou.
V programu účinkovaly skupiny Cruentus a Media Vita.
Lucciano Pavarotti a slavná éra „tří tenorů“. Hudební přednáška věnovaná 80. výročí
narození jednoho z nejlepších světových tenorů. Připravil Mgr. Marek Obdržálek.
Příluky, místa zmizelá (pobočka Příluky)
Den Zlínského kraje. Vystoupení divadelního spolku ASPIK Kramářské písně, prodej
publikací.
Tibetské mísy. Netradiční relaxační workshop a přednáška o tibetských zpívajících
mísách s celostní muzikoterapeutkou Evou Sádlíkovou.

9. října

Jiří Hájíček. Autorské čtení spisovatele Jiřího Hájíčka, držitele ceny Magnesia Litera
za román Rybí krev.
13. října
Křest almanachu Zlínské literární tržnice Terasa. Slavnostní uvedení almanachu
regionálních autorů.
14. října
Projekt průplavu Dunaj-Odra-Labe – sny, vize, realita? Přednáška PhDr. Kateřiny
Smutné z Moravského zemského archivu v Brně. Ve spolupráci se Státním okresním
archivem ve Zlíně v rámci cyklu Rozumíme historii?!
20. října
La France et le 7éme art. Beseda o francouzské kinematografii pořádaná
ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem ve Zlíně.
21. října
Kouzelné housle. Rafael Kubelík, Josef Suk, Václav Hudeček a další. Hudební
přednáška o třech generacích českých houslistů. Připravil Mgr. Marek Obdržálek.
27. října
Jak strávit ne příliš drahou dovolenou ve Francii. Přednáška Aurélie Stettler.
pořádaná ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem ve Zlíně.
4. listopadu Bernard z Clairvaux a klášterní architektura cisterciáků ve Francii. Přednáška Jiřího
Hozy k 900. výročí založení kláštera v Clairvaux.
11. listopadu Dolnomoravský úval a jeho proměny v geologickém čase. Přednáška
doc. RNDr. Jaroslava Kadlece, Dr., z Geofyzikálního ústavu AV ČR. Ve spolupráci se
Státním okresním archivem ve Zlíně v rámci cyklu Rozumíme historii?!
25. listopadu Etiopie. Přednáška cestovatele Milana Šťourače.
26. listopadu David Vávra. Představení knihy Davida Vávry Tři cesty za architekturou /Izrael, Řecko,
Brazilie a Argentina/ a beseda s autorem.
2. prosince
Proměny luhačovických pramenů. Přednáška PhDr. Blanky Petrákové (Muzeum
luhačovického Zálesí) o charakteru lázeňského území v Luhačovicích, který je určován
řadou vodních prvků. Ve spolupráci se Státním okresním archivem ve Zlíně v rámci
cyklu Rozumíme historii?!
9. prosince
Vánoční poselství Ludvíka Vaculíka. Komponovaný pořad ve spolupráci s MJVM.
Účinkovali A. Bajaja, J. Holcman, K. Pavlištík, M. Pavlištíková, O. Vaculík, M. Zikmund,
Mužáci Zlín a HLAHOL.
16. prosince Co jest to, co jest za libé hraní? Jakub Jan Ryba – život a dílo. Přednáška
ke 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí českého hudebního skladatele. Připravil
Mgr. Marek Obdržálek.

Výstavky
Ústřední knihovna
ČERNOBÍLE – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy
Karel Čapek – dokumenty z fondu knihovny
leden, únor
Kuběna & Nezval – dokumenty z fondu knihovny
únor
ZUŠKA? ZUŠKA! – fotografie z festivalu
Noviny ve světě aneb svět v novinách – ze sbírky novin sběratele Mgr. Miroslava
Karáska z Kroměříže
březen, duben
Hans Christian Andersen – dokumenty z fondu knihovny
duben
Svět jinýma očima – občanské sdružení Za sklem
Co je malé, to je milé – leporela vytvořená dětmi v rámci přírodovědné
duben, květen
vědomostní soutěže Poznej a chraň (ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek)
70. výročí konce 2. světové války – dokumenty z fondu knihovny
duben – červen
Ve stínu Himálaje – fotografie z Bhútánu, Nepálu a Tibetu
květen, červen
Láskyplné vzpomínání – občanské sdružení Dlouhá cesta
červen, červenec
Žijeme a tvoříme spolu – Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad
červenec
Malý princ – dokumenty z fondu knihovny
Jan Antonín Baťa – dokumenty z fondu knihovny
srpen, září
Jan Hus – dokumenty z fondu knihovny
Střeva měst – kanály v kulturních a civilizačních souvislostech – putovní výstava
září
Národní technické knihovny
Příběhy našich sousedů – výstava k projektu Paměť národa společnosti Post Bellum
září, říjen
Bertha von Suttner, život pro mír – výstava Rakouského kulturního fóra
Podívej se k nám – výstava k 55. výročí založení instituce Dětský domov,
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín
Jan Antonín Pitínský – dokumenty z fondu knihovny
říjen
Čtenářský spolek ve Zlíně – dokumenty z fondu knihovny
Zlínská škola umění – dokumenty z fondu knihovny
listopad
Klášterní a hradní architektura Francie – v rámci Francouzského podzimu
Můj nejmilejší Večerníček – obrázky z výtvarné soutěže pro děti
listopad–leden 2016 Alena Ladová – ilustrace pro nejmenší – dokumenty z fondu knihovny
Hermína Týrlová a Karel Zeman – dokumenty z fondu knihovny
leden

Obvodní knihovna Jižní Svahy
leden, únor
únor, březen
březen
duben
květen
květen, červen
červenec, srpen
září, říjen
říjen
říjen, listopad
listopad
listopad, prosinec

Oblečení a načesaní – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy
Život ve větvích – DDM Astra
Inspirace citátem – fotografie Jindřišky Valachové
Návštěva ZOO – družina ZŠ Zlín, Okružní
My jsme Zlíňáci, jedna rodina – MŠ Zlín, Budovatelská
Barevné rozcvičky – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy
Mandaly a květena – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy
My kreslíme, příroda maluje – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy
Strašidelná knihovna – práce návštěvníků oddělení pro děti
Skládanka – nezisková organizace Skládanka
Zdravá abeceda – družina ZŠ Zlín, Okružní
Strašidelné domalovánky – práce návštěvníků oddělení pro děti
Kejklíři – ZUŠ Zlín–Jižní Svahy
50 let Večerníčka – ZŠ Zlín, Okružní

Obvodní knihovna Malenovice
leden
únor, březen
březen
duben
květen
červenec
srpen
říjen
listopad
prosinec

Kočka a myš  ZUŠ Zlín-Malenovice
Barevné potěšení  MŠ Zlín, tř. Svobody
Boty – ZUŠ Zlín-Malenovice
Můj táta – ZŠ Zlín-Malenovice, tř. Svobody
Farma zvířat – ZUŠ Zlín-Malenovice
Krtci – ZUŠ Zlín-Malenovice
Barevná školka – MŠ Zlín, tř. Svobody
Strašidla knihovní i jiná – ZŠ Zlín, tř. Svobody
Ahoj léto – MŠ Zlín, tř. Svobody
Kouzlo lásky – dobové pohlednice
Domalovánky  účastníci akce Týdne knihoven
Podzimní ladění – MŠ Zlín, tř. Svobody
Malba kouřem – ZUŠ Zlín-Malenovice
Vánoční čas – ZUŠ Zlín-Malenovice
Čerti z papíru  MŠ Zlín, tř. Svobody

Obvodní knihovna Díly
leden, únor
únor – duben
duben – červen
červenec, srpen
září, říjen
říjen – prosinec

Byli jsme v knihovně – družina ZŠ Zlín, Dřevnická
Malujeme každý den – MŠ Zlín, Slínová
Inspirace básní – družina ZŠ Zlín, Dřevnická
Chystáme se na prázdniny – MŠ Zlín, tř. T. Bati.
Co je co – encyklopedie očima dětí – družina ZŠ Zlín, Dřevnická
Podzimní variace – MŠ Zlín, Slínová

Příloha 7
Publikační činnost a vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích

Texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
1. FILÍPKOVÁ, Eva. Valašský Edison Josef Sousedík. Ročenka 2014 Sdružení knihoven České

republiky, 2015, s. 152-160. ISBN 978-80-86249-73-5
2. FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Zlínská knihovna v továrně – zkušenosti z dvouletého provozu

v nových podmínkách. Knihovnický zpravodaj Vysočina, 2015. Roč. 15, číslo 2, ISSN 12138231
3. KAŇKA, Jan. Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji. Čtenář: měsíčník pro knihovny,
2015, 67(3), s. 107-110. ISSN 0011-2321

Vystoupení pracovníků KKFBZ na seminářích
1. ČÁSTKOVÁ Pavla, Bc., FILÍPKOVÁ Eva, Mgr., TAKÁCSOVÁ Veronika, Mgr.: Deník jednoho
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

oddělení aneb Od regionu ke čtenářům a ještě dál. Knihovna a její kořeny v obci,
20. 5. 2015, Vsetín
ČÁSTKOVÁ Pavla, Bc.: Zlínská literární tržnice. XIV. seminář knihoven paměťových institucí
Zlínského kraje, 10. 11. 2015, KKFBZ Zlín
FILÍPKOVÁ Eva, Mgr.: Emil Zátopek – legenda ze Zlína. Kolokvium českých, moravských
a slovenských bibliografů, 13. 10. 2015, České Budějovice
FILÍPKOVÁ Eva, Mgr.: Novinky na českém knižním trhu. Seminář pro knihovníky okresu Zlín,
11. 11. 2015, KKFBZ Zlín
HOFERKOVÁ, Jana, Bc.: Programy s literární tématikou pro různé věkové kategorie.
Seminář Klubu dětských knihoven, 12. 11. 2015, Kroměříž
KAŇKA, Jan, Ing.: Inventura knihowebů aneb Není důležité zúčastnit se, ale zvítězit.
Konference Elektronické služby knihoven III, 12. 5. 2015, KKFBZ Zlín
KAŇKA, Jan, Ing.: Aktuální stav přípravy Centrálního portálu knihoven ČR a další postřehy.
XIV. seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 10. 11. 2015, KKFBZ Zlín
KAŇKA, Jan, Ing.: eBadatelna Zlínského kraje – portál pro zpřístupnění digitálního obsahu
z fondů a sbírek paměťových institucí. 16. konference Archivy, knihovny, muzea
v digitálním světě 2015, 2. 12. 2015, Národní archiv ČR Praha
MIKULÍKOVÁ Hana, Ing.: Konference Akvizice a nabídkový seznam. 25. Akviziční seminář,
8. 10. 2015, Havlíčkův Brod
TOMANCOVÁ Jana, Ing.: Obecní knihovna pro všechny. Motivační seminář pro starosty obcí,
13. 3. 2015, Kateřinice
TOMANCOVÁ Jana, Ing.: Knihovny Zlínského kraje – ohlédnutí za rokem 2014, výhled
2015. 10. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, 1. 4. 2015, Zlín
TOMANCOVÁ Jana, Ing.: Zahraniční zkušenosti – prezentace zájezdu SKIP do Vídně.
Kolegium SKIP Velká Morava, 2. 12. 2015, Brno
SVOBODOVÁ Zuzana, PhDr.: Prezentace ze studijní cesty Knihovny Německa a Dánska.
Seminář pro knihovníky okresu Zlín, 11. 11. 2015, KKFBZ Zlín

Příloha 8
Akce pro školy a veřejnost 2015 (1. část)

Jesličky / staré nové písničky
(7. ledna)

Třináctá komnata, autorské čtení
Miloše Vavrečky (28. ledna)

Černobíle, výstava ZUŠ Zlín–Jižní
Svahy (leden)

Dagmar Pecková a Štefan Margita
(4. února)

Pohádkové zpívání (24. března)

Večer s Andersenem, ocenění
v soutěži Táta čtenář (27. března)

Velikonoční dílna (31. března)

Vítězové literární soutěže Hledání
(9. dubna)

Příběhy našich sousedů (20. dubna)

Literární jaro Zlín 2015, zahájení
(28. dubna)

Literární jaro Zlín 2015 – Vendula
Borůvková, workshop (29. dubna)

Literární jaro Zlín 2015 – Jana
Červenková a Ivana Myšková
(5. května)

Akce pro školy a veřejnost 2015 (2. část)

Literární jaro Zlín 2015 – Dušan
Dušek, Lubomír Machala, Pavel
Vilikovský (6. května)

Strašidlům na stopě (22. května)

Beseda pro ZŠ a Praktickou školu
Zlín (27. května)

Autogramiáda Petra Síse,
Týden čtení – Barbora Poláková
doprovodný program MFF (1. června) a Pavel Liška (2. června)

Týden čtení – Pavel Nový
(4. června)

Pavel Soukup, přednáška Jan Hus
a odpustková aféra (17. června)

Tátafest – Tátové čtou dětem
(21. června)

Josef Holcman: Osobní poplach
(24. června)

V knihovně se nenudíme, Obvodní
knihovna Jižní Svahy (prázdniny)

Zlínská literární tržnice na
mrakodrapu (3. září)

Vlastimil Vondruška, přednáška
Oldřich z Chlumu (23. září)

Akce pro školy a veřejnost 2015 (3. část)

Literární linka (25. září)

Týden knihoven – Komiksový
workshop (7. října)

Autorské čtení Jiřího Hájíčka
v Týdnu knihoven (9. října)

Dobrý večer, dobrou noc, Obvodní
knihovna Díly (15. října)

Kateřina Smutná, přednáška z cyklu David Vávra, autorské čtení
Rozumíme historii?! (14. října)
(26. listopadu)

Den pro dětskou knihu – Divadlo
Povidlo (28. listopadu)

Den pro dětskou knihu – Čtení
Hravé odpoledne, Obvodní knihovna
s kocourem Milošem (28. listopadu) Jižní Svahy (1. prosince)

Divadlo Leonka, Obvodní knihovna
Malenovice (2. prosince)

Blanka Petráková: Proměny
Vánoční poselství Ludvíka Vaculíka
luhačovických pramenů (2. prosince) (9. prosince)

Příloha 9
Ediční činnost a odborné akce v roce 2015 (obrazová příloha)

Obálka časopisu
ZVUK Zlínského kraje,
jaro/léto 2015

Obálka časopisu
ZVUK Zlínského kraje,
podzim/zima 2015

Obálka ročenky Knihovny Zlínského
kraje : Činnost a výsledky veřejných
knihoven 2014

Seminář 10. setkání starostů obcí
Jiří Trávníček: mezi liberalismem
a knihovníků okresu Zlín (1. dubna) a entuziasmem (29. dubna)

Konference Elektronické služby
knihoven III. (12. a 13. května)

Seminář Informační vzdělávání
uživatelů (16.–17. června)

Ocenění knihoven a knihovníků
Zlínského kraje (22. října)

XIV. Seminář knihoven paměťových
institucí Zlínského kraje
(10. listopadu)

Příloha 10
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015
Počet podaných žádostí o informace:

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí:

0

Počet stížností podaných podle § 16a:

0

