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Co se událo v knihovně od posledního čísla Knihovnického občasníku?                

(vyšel v červnu  2017) 

Dílničky na  akci „Rozsvícení vánočního stromu“, 3. 12. 2017 

 

 



 

 



 

Tvoření na akci "Rozsvícení vánočního stromu", 3. 12. 2017 

V neděli 3. 12. 2017 jsem se již pošesté aktivně podílela na tradiční akci s názvem 

"Rozsvícení vánočního stromu". 

V čítárně bylo pro děti nachystáno sedm různých zastavení: 

- vyškrabávací obrázky 

- vymalovávání pohlednic 

- vymalovávání puzzle 

- navlékání neonových korálek 

- přáníčka pro radost 

- výroba náhrdelníku 

- výroba knižních záložek 

- razítkování pro nejmenší 

- skládaní puzzle pro nejmenší 

Na dílničku byl vstup zdarma, veškerý materiál platila Obec Jinačovice, což 

návštěvníci akce velmi kladně ocenili a přivítali. 

Dílnička byla úspěšná, zúčastnilo se odhadem asi 35 dětí. 

(Autorka některých fotografií: Pavla Chrápavá). 

 



Besedy v ZŠ Hudcova, březen-listopad 2017 

Během roku 2017 proběhly pod mým vedením čtyři besedy v Základní škole 

Hudcova v Brně-Medlánkách. Tyto besedy, které dělám ve svém volném čase a za 

použití knih a propagačních materiálů z jinačovské knihovny, dělám vždy pod 

hlavičkou Obecní knihovny Jinačovice.                                        

Besedy se týkaly buď života a díla pana Zdeňka Milera, nebo Josefa Lady.                                                                                              

Na besedě o Zdeňku Milerovi se žáci dozvěděli zajímavosti z jeho života, na ukázku 

měli knihy nejen s Krtečkem, ale i méně známé knihy ilustrované tímto autorem, 

společně s Andrewem Feustelem se podívali i do vesmíru, s plyšovým krtečkem se 

naučili rozpoznávat citoslovce a vše bylo zakončeno všeobecným testíkem, který 

všichni splnili na jedničku. 

Během besedy o Josefu Ladovi se žáci mohli seznámit například s plakátem "Braňte 

knihu", který pan Lada vytvořil na základě přání Jiřího Mahena. Děti měly také za 

úkol formou hry seskládat 

správně básničky pana 

Lady. Děti v letošním roce 

mají jako povinnou četbu 

kocourka Mikeše, proto pro 

ně bylo přínosné, seznámit 

se nejen s touto knihou, ale i 

s ostatními knihami a 

ilustracemi pana Josefa 

Lady.  

Čtyř besed se zúčastnilo 

celkem 85 dětí, žáků 2. a 3. 

tříd.  

 

 



 

 



Často v knihovně odpovídám na dotaz, jak je to se získáváním knih do 

knihovny. 

Popravdě jsou dva způsoby. Nákup nebo dar. 

Například v roce 2017 do knihovny přibylo celkem 310 nových knih. 

Z toho 187 ks byly dary a 123 ks knih bylo koupeno. 

A jak je to s nákupem? Knihy buď nakupuji sama – nejčastěji knihkupectví 

Dobrovský a Levné knihy (v roce 2017 jsem např. v Levných knihách nakoupila celou 

řadu povinné četby). A nebo pošlu seznam s požadavky do Městské knihovny Kuřim, 

zaměstnanci tamní knihovny knihy zakoupí a to se slevou až 30%, knihy pak dál 

zpracují, obalí a často i dovezou do Jinačovic.  

A odkud se berou dary? Jsou to dary jednotlivých čtenářů, ať už z Jinačovic nebo 

z Brna. Často mám kamarádky, které ruší dětem dětské knihovny a knihy nabídnou 

mě. Několikrát jsem pomáhala při „rušení“ pozůstalosti. Do knihovny zdaleka neberu 

všechny dary, někdy co dar, to unikát a někdy jsem musela vyhodit i několik 

banánových beden „darů“, které se ukázaly být spíše dary danajskými. 

Ale nebudu si stěžovat, rok 2017 byl jeden z nejefektivnějších, co se darů týče. 

Díky nakladatelství HOST získala naše knihovna dosud největší knižní dar, a to 50 ks 

knih v celkové hodnotě cca 15 500 Kč, což je více než roční rozpočet knihovny na 

nákup knih. Knihy od HOSTu patří k těm nejpůčovanějším, často se jedná o 

významné severské autory detektivního žánru. Tento dar jsem mohla získat zejména 

díky p. Daně Blatné, která ho zprostředkovala. Letos poprvé jsme dostali dary z 

oblasti dětské literatury, a to zejména díky p. Evě Sedláčkové. Knižní dary jsme od 

HOSTu do knihovny získali už v letech 2013 a 2014, ale ten v roce 2017 byl 

nejhodnotnější a nejpočetnější. Nakladatelství HOST za knižní dar nic nežádá, pouze 

poděkování  v novinách. To se také uskutečnilo, poděkování vyšlo jak ve Zpravodaji 

Jinačovice (3/2017), tak ve Zlobici (11/2017), na webu i na facebooku knihovny. 

Jsem velmi ráda, že se tento dar uskutečnil a jsem vděčná zejména p. Daně Blatné, 

že ho už potřetí pro jinačovskou knihovnu zajistila. 

Pak je tu ještě jedna kouzelná služba a ta se jmenuje Výměnný fond. Představte si 

knihovnu, která poskytuje běžné knihovnické práce. Ale mimo půjčovnu, studovnu, 



čítárnu, dětské a dospělé oddělení má ještě mísnost, kde jsou knihy „na výměnu“. 

Tyto knihy jsou pak nabízeny do menších knihoven, jako je třeba ta naše. Tato 

služba je pro nás zadarmo. V praxi to vypadá, že koncem každého kalendářního roku 

dovezeme několik banánovek knih, které čtenáři ještě u nás v knihovně neměli, a na 

konci dalšího roku je zase odvezeme. Například dne 4. 12. 2017 Břetislav Bém 

odvezl do Kuřimi starý výměnný fond a zpět rovnou dovezl nový – jednalo se o 184 

ks knih za 44 177,-Kč.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charita 

V roce 2017 jsme odevzdali 17,3kg víček z pet lahví. Víčka momentálně 

odevzdáváme na ZŠ Hudcova v Brně-Medlánkách, kde je sběrné místo. Aktuálně 

nevím, pro které dítě nebo na jakou akci jsou vršky sbírány. Vršky budu odevzdávat 

ještě v roce 2018, protože už nyní jsou v knihovně asi tři pytle vršků. Ale nejsem si 

jistá, zda chci se stejnou akcí pokračovat i v příštím roce – zdá se mi, že tato akce 

začíná postrádat smysl; zejména z důvodu, že postrádám zpětnou vazbu, na co a jak 

jsou vršky využity. 

Pokud víte o nějaké sbírce na nějaké konkrétní dítě, dejte mi prosím, na e-mail 

knihovny vědět. Budu moc ráda. 

 

 

Informace o všem, co se v knihovně děje, najdete na webu knihovny 

http://www.knihovna.jinacovice.cz/ a na facebookové stránce Obecní knihovna 

Jinačovice.  

Tam najdete i seznamy novinek, seznam knih z výměnného fondu, novinové 

články, fotografie z akcí a podobně.  

 

 

http://www.knihovna.jinacovice.cz/

