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Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice 

za rok 2009 
 

NÁVŠTĚVA KOLEGYŇ KNIHOVNIC ZE ZNOJEMSKA, 11. 6. 2009 

Ve čtvrtek 11. 6. 2009 do naší knihovny přijela výprava kolegyň knihovnic ze 

znojemského regionu. Konkrétně z knihoven Božice, Hrušovany nad Jevišovkou, 

Jevišovice,Moravský Krumlov, Boskovštejn, Branišovice, Dobšice, Dolní Dubňany, 

Hrabětice, Načeratice, Olbramovice, Petrovice, Suchohrdly u Znojma, Šatov, Želetice 

a pracovnice regionálního oddělení MěK Znojmo. 

Byla to první výjezdní porada pro knihovnice/knihovníky znojemského regionu. Mimo 

Jinačovic zavítali také do Městské knihovny Kuřim a Obecní knihovny v Předklášteří,. 

Cílem porady bylo nejen informovat o dění v oblasti knihovnictví a knihovnách 

regionu, ale také načerpání inspirace odjinud a výměna zkušeností mezi 

knihovnicemi/knihovníky.  

Jinačovice byly vybrány díky prezentaci naší knihovny na koordinační poradě pro 

profesionální knihovny a jejich zřizovatele v Moravské zemské knihovně 13. 11. 

2008, kde si naší netradiční práce všimla i paní Mgr. Jana Sikorová z regionálního 

oddělení Městské knihovny Znojmo a již tehdy věděla, že až bude dělat tuto výjezdní 

poradu, musí zavítat i do jinačovské knihovny. 

V naší knihovně byl největší zájem o kreativní dílničky, proto byla pro knihovnice 

přichystaná výstavka 

výrobků z dílniček. Jednalo 

se o ty, které v knihovně 

během tří let proběhly, a 

také o výrobky, které teprve 

tvořit budeme v 

následujících měsících. 

Zájem byl také o časopis 

Knihovníček, který v 

knihovně již šestým rokem 

vychází. 
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KREATIVNÍ DÍLNIČKY, leden-prosinec 2009 

Také letos probíhaly v knihovně kreativní dílničky. 

Leden: malování mandalek na cédéčka, účast 9 dětí a 4 dospělí 

Únor: dílnička se kvůli malování knihovny a zasedací místnosti nekonala 

Březen: výroba papírových loutek, účast 16 dětí a 10 dospělých 

Duben: výroba obrázků ze špachtlí, účast 9 dětí a 6 dospělých 

Květen: výroba čajových prostírání, účast 14 dětí a 8 dospělých 

Červen: výroba rybiček z dekorativní pryže, účast 7 dětí a 4 dospělí 

Září: výroba náhrdelníků a náramků z korálek, účast 7 dětí a 3 dospělí 

Říjen: malování na trička barvičkami, které v noci svítí, účast 11 dětí a 7 dospělých 

Listopad: výroba papírových lampiónů, účast 14 dětí a 8 dospělých. 

Prosinec: vánoční tvoření – malování na sklo, účast 9 dětí a 6 dospělých. 

 

Na říjnové a listopadové dílničce se také vytvářely hvězdy, které byly určeny 

k ozdobení (obecního) vánočního stromku před budovou obecního úřadu. Zdobení 

probíhalo v neděli 29. 11. 2009. 

 

Celkem se dílniček zúčastnilo 96 dětí a 56 dospělých, dohromady tedy 152 lidí.  
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ÚČAST V SOUTĚŽI „KAMARÁDKA KNIHOVNA“ 

Letos se naše knihovna poprvé přihlásila do soutěže „Kamarádka knihovna“. 

Hlavní soutěžní kritéria 

v Spokojenost dětí s knihovnou (uživatelů i ostatních) – děti hodnotily knihovnu 

pomocí vysvědčení  

v Týdenní provozní doba oddělení pro děti 

v Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci 

v Počet výpůjček na 1 registrovaného dětského uživatele 

v Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut 

v Počet stanic veřejného internetu, které jsou k dispozici dětem. 

v Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za Členství a aktivita v Klubu 

dětských knihoven SKIP (KDK). 

Tato uvedená kritéria byla bodována. Nejvíce bylo uděleno 35 bodů, nejméně 6 

bodů.  

Soutěže se zúčastnilo 102 knihoven. 

Jinačovská knihovna se umístila na 54. místě, obdržela 19 bodů. 

Z toho 16 bodů za dotazník, ve kterém se bodovaly akce pro děti, webové stránky 

knihovny a podobně. V našem případě je zřejmě nejvíce bodů za časopis 

Knihovníček, kreativní dílničky a webové stránky. 

(Pro srovnání - dětské oddělení Knihovny Jiřího Mahena obdrželo 21 bodů, knihovna 

v Kuřimi 23 bodů). 

 

 
 
ÚČAST V SOUTĚŽI BIBLIOWEB 

Letos podruhé jsme se zúčastnili soutěže Biblioweb (soutěž o nejlepší webovou 

prezentaci knihovny). Celkem se zúčastnilo 43 veřejných a odborných knihoven. 

Webové stránky knihovny Jinačovice se ze všech zúčastněných knihoven v republice 

umístily na 40. místě. (vloni to bylo 37. místo) 

Ve své kategorii knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel se umístily na 13. místě. (vloni 

to bylo 11 místo) 

Dle hodnocení laické veřejnosti (hlasování přes internet) se webové stránky naší 

knihovny umístily na 5. místě. (vloni to bylo 6. místo) 
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ANKETA „KNIHA MÉHO SRDCE“ 

Od dubna do října v knihovně probíhala anketa „Kniha mého srdce“, kde čtenáři 

v několika kolech mohli hlasovat pro svou nejoblíbenější knihu. Do posledního kola 

bylo odevzdáno 40 hlasů, v Jinačovicích by vyhrála kniha Babička Boženy Němcové. 

Ve skutečnosti anketu vyhrál Saturnin od Zdeňka Sirotky. 

 

 

CHARITATIVNÍ AKCE 

Knihovna se také 

spolupodílela na dvou 

charitativních sbírkách 

plyšáků.  

Plyšáci a hračky z těchto 

sbírek byly rozdány do 

nemocnic a azylových domů. 

První sbírka probíhala 

v dubnu a vybralo se 60 

hraček, druhá sbírka v říjnu 

byla již ve spolupráci 

s Kuličkami a to se vybralo 

223 hraček. 

 

 

ČASOPIS KNIHOVNÍČEK 

Z důvodu velké časové zaneprázdněnosti a také s ohledem na klesající zájem o 

časopis, prosincové číslo časopisu bylo posledním.  Knihovníček byl vydáván šest let 

a vyšlo celkem 72 čísel. 

 

 

VÝMĚNNÝ FOND 

Dne 21. 12. 2009 jsme zajistili a z Kuřimi dovezli výměnný fond, ve kterém bylo 300 

ks knížek v celkové ceně 61,966,-Kč. 
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ROČNÍ STATISTIKA: 

Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2009 je 48,  z toho 

registrační poplatek zaplatilo 41 čtenářů.  

Za celý rok knihovnu navštívilo 539 čtenářů, uskutečnilo se 1631 výpůjček.  

Na webovou stránku se celkem podívalo 5080 čtenářů, za loňský rok to bylo 1501 

lidí.  

 

Výpůjčky:  

Půjčilo se celkem 1631 ks knihovních jednotek, z toho 1504 knih a 127 časopisů.  

Z toho je to 999 ks beletrie pro dospělé (61,25%), 212 ks naučná pro dospělé (13%), 

353 ks beletrie pro děti (21,64%), 67 ks naučná literatura pro děti (4,11%).  

Průměrně vychází 3,02 výpůjček na návštěvníka.  

Registrováno bylo také podání 248 informací.  

Částka vybraná za registrace činila 1230,-Kč.  

 Knihovna má celkem 3715 knihovních jednotek, přírůstků za rok 2009 bylo 121 ks.  

   

PLÁNY NA ROK 2010: 

- pokusit se zachovat tradici kreativních dílniček – dílničky z materiálů, které 

nám zbyly z předchozích let, vybírání vstupného na dílničky a placení dalších 

materiálů z takto vybraných peněz.  Celkem 9 dílniček – mimo letní prázdniny 

a březen, kdy bude Noc s Andersenem. 

- v lednu uspořádat charitativní akci – šití čepiček pro nedonošené a předčasně 

narozené děti  

- knihovna by se opět mohla podílet na další sbírce hraček (i ve spolupráci 

s Kuličkami) 

- v  březnu Noc s Andersenem (26. 3. 2010) 

- protože nebudou finance na nákup nových knih, zajistit výměnný fond z Kuřimi 

v co největším možném objemu  (toto bylo již splněno). 

- pokračovat ve spolupráci s Petrem Příborským na neustálém aktualizování 

webové stránky knihovny 

 

Za Obecní knihovnu Jinačovice zpracovala Šárka Ondrušková 

10. 1. 2010, Brno 


