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NÁVRH NA UDĚLENÍ CENY KNIHOVNA ROKU 2008  

Obecní knihovně Jinačovice (Jihomoravský kraj) 

 

Název a sídlo provozovatele knihovny: 

Obec Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim 

 

Kategorie: 

a) ZÁKLADNÍ KNIHOVNA 

 

Zdůvodnění: 

Obecní knihovna v Jinačovicích vykazuje dlouhodobě kvalitativně odlišný způsob 

práce proti jiným obecním knihovnám, a to v celokrajském měřítku. Paní knihovnice – 

Šárka Ondrušková – nastoupila do knihovny v roce 2001 a tímto rokem se zcela 

změnil charakter do té doby průměrné obecní knihovny.  

V roce 2003 se místní knihovna přejmenovala na obecní a také proběhla její 

rekonstrukce. 

Ve stejném roce začala knihovna postupně rozvíjet aktivity na podporu rozvoje 

čtenářství a kulturního života obce (první beseda Malované básničky o ročních 

obdobích, koncerty, divadelní představení ve spolupráci s brněnským ochotnickým 

souborem TAK JO). Od roku 2004 začala tradice Noci s Andersenem a od roku 2007 

kreativní dílničky pro děti. Od téhož roku vydává knihovna časopis pro děti do 15 let 

s názvem Knihovníček. Časopis vychází za finančního přispění obecního úřadu. Díky 

tomu může být distribuován zdarma všem dětským čtenářům, kteří se mohou stát 

členy redakční rady a podílet se na vzniku jednotlivých čísel. Od ledna 2007 jsou 

jednotlivá čísla vystavena na webových stránkách knihovny: 

http://knihovna.obecjinacovice.cz/knihovnicek_0808.pdf 

Mezi více či méně pravidelné rubriky časopisu patří: 

http://knihovna.obecjinacovice.cz/knihovnicek_0808.pdf


historie obce Jinačovice (kromě historie obce sem patří také historie Sokola a 

knihovny, pamětihodnosti, teplotní rekordy, tragédie, katastrofy a neštěstí v obci, vše 

od r. 1358 až po současnost) 

- fotografie Jinačovic 

- křížovky, osmisměrky, luštěnky 

- hádanky, rébusy, kvízy, pranostiky 

- inzeráty 

- pohádky, příběhy, básničky 

- obrázky na vykreslení, testy, bludiště 

- návody na výrobu předmětů z papíru 

- recepty na jednoduchá, přesto ale chutná jídla 

- aktuality z knihovny (chystané i již proběhnuté kulturní akce, besedy, koncerty, 

divadelní představení) 

- seznamy knižních novinek) 

- zajímavosti vypsané z knih či z Internetu (Rubrika: Víte, že…) 

- optické klamy 

 

Mezi pravidelné „události“ v knihovně patří: 

- besedy (poslední uveřejněná na webu: Rizika pro děti na internetu" aneb 

informace pro rodiče z 29.4.2007) 

- koncerty  

- divadelní představení (Divadelní představení Jak to bylo ve Strašidlákově, 2. 

12. 2007) 

- kreativní dílničky pro děti (velmi oblíbené, 17. dílnička – malování na textilní 

tašky, červen 2008) 

- Noc s Andersenem (Noc s Andersenem, IV. ročník, 28. - 29.3. 2008) 

- Ostatní akce (Biblioweb, aneb soutěž o nejlepší webovou prezentaci knihovny, 

březen 2008 – viz příloha) 

 

Knihovna má mimořádně kvalitně a bohatě zpracované vlastní webové stránky. Mezi 

hlavní odkazy patří: 

- O knihovně,  

- Knihovní řád,  

- Internet,  



- časopis Knihovníček,  

- Knihovní fond (knižní novinky v knihovně, výměnný fond – soupis, seznam 

periodik 

- Události v knihovně,  

- Knihovnické kuriozity,  

- Knihovnické perličky (citáty a přísloví o knihách, anekdoty o knihách, rekordy o 

knihách, Mahenovy knihovnické pohádky, píseň J. Nohavici Knihovník aj.) 

- Zajímavé odkazy aj. 

 

Knihovna se v letošním roce poprvé zúčastnila soutěže Biblioweb. Dle hodnocení 

laické veřejnosti se webové stránky knihovny umístily na 6. místě. Ve své kategorii 

knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel se umístila na 11. místě. 

Rovněž poprvé se knihovna letos účastní soutěže Kamarádka knihovna. 

 

V letošním roce byla dokončena automatizace knihovny.  

 

Základní údaje o knihovně: 

(údaje k 31.12. 2007) 

Evidenční číslo knihovny: 4529 

Počet obyvatel obce: 563 

Počet čtenářů: 72 (z toho 20 dětí) 

Procent čtenářů z obyvatel: 12,78 

Návštěvníků: 1 265 

Počet k. j. 4 356 

Odebíraných periodik: 6 

Výpůjček: 3 268 (260 periodik) 

Obrat KF: 75 % 

VF: 2 soubory (246 sv.) 

14 akcí 

Studijních míst: 20 

PC/internet: 1/1  

Návštěvy webu: 2 296 

 

Půjčovní doba: 3h týdně 



Výdaje obce na nákup KF: 7 848 Kč. 

 

Porovnání ukazatelů se standardy VKIS: 

Kategorie Minimální hodnota Maximální hodnota Skutečný 
stav 

Rozdíl 

Provozní doba 10 15 3 -7 

Kč na nákup KF 25 35 13,94 -11,06 

Přírůstek KF 80 150 148 -2 pod 
max. 

hranicí 

Studijní místa 6 8 20 +12 

Přístup k 

internetu 

2 2 1 -1 

 

 

Navrhovatelé: 

Moravská zemská knihovna v Brně, oddělení knihovnictví, Kounicova 65a, 601 87 

Brno. Kontaktní osoba Mgr. Jana Nejezchlebová (vedoucí oddělení knihovnictví), e-

mail: jananej@mzk.cz, tel.: 541 646 125. 

Městská knihovna Kuřim, Popkova 1006, 664 34 Kuřim. Kontaktní osoba: Věra 

Štěpánová (vedoucí knihovny), e-mail: stepanova@mkkurim.cz, tel.: 541 420 461. 
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