Výroční zpráva z Obecní knihovny
Jinačovice za rok 2013
ROČNÍ STATISTIKA:
Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2013 je 31, z tohoregistrační
poplatek zaplatilo 28 čtenářů.
Za celý rok proběhlo 522 čtenářských návštěv, uskutečnilo se 1216 výpůjček.
Na webovou stránku se celkem podívalo 14492 čtenářů, za rok 2013 to tedy bylo 2870
náhledů.
Oproti loňskému roku klesl počet registrovaných čtenářů (vloni 37), do knihovny ale bylo
uskutečněno více čtenářských návštěv - až o 20% (vloni 433, letos 522), také výpůjčky
se lehce zvýšily (o 85 vypůjčených knih víc).
Stejně jako vloni vidím pokles návštěv a s tím související nižší počet výpůjček částečně
i v odlivu dětských čtenářů, kteří buď v pátek mají jiné aktivity (různé zájmové kroužky),
nebo posílají do knihovny rodiče (už k nám tedy nechodí celé rodiny jako dřív, ale jen
jeden z rodičů či prarodičů). Dříve si také děti s rodiči půjčovali knihy poté, co odcházeli
z kreativních dílniček. V roce 2013 neproběhla žádná z dílniček, i to může mít vliv na
nižší počet výpůjček.

Výpůjčky:
Půjčilo se celkem 1216 ks knihovních jednotek, z toho 1039 knih a 177 časopisů.
Z 1216ks knihovních jednotek je to 826 ks beletrie pro dospělé (67,93%), 81 ks
naučnéliteratury pro dospělé(6,66%), 124 ks beletrie pro děti (10,20%) a 8 ks naučné
literatury pro děti (0,66%).Zejména čísla týkající se literatury pro děti jsou velmi
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alarmující, naučná literatura pro děti svého času tvořila dominantní část výpůjček, nyní
je to zcela zanedbávající číslo. Může samozřejmě také vycházet z toho, že děti si
informace, které je zajímají, nehledají v encyklopediích a ostatních naučných
publikacích, ale doma na internetu. Nicméně naší snahou by mělo být opět „přitáhnout”
dětského čtenáře do knihovny nabídkou literatury, která ho zaujme, ale i nabídkou
aktivit, které ho „donutí” do knihovny ve svém volném času dojít.
Průměrně vychází 2,32 výpůjček na návštěvníka.
Registrováno bylo také podání 165 ústních informací.
Částka vybraná za poplatky od čtenářů činila 980,-Kč, a to za registrace

840,-Kč

a zaupomínky 140,-Kč. Poplatky jsou odváděny obci.
Na čtenářský internet dochází pravidelně pouze jeden čtenář.
Knihovna má ke dni 31. 12. 2013 celkem 3631 knihovních jednotek.
Oproti 3542 knihovních jednotek ke dni 31. 12. 2012 je to nárůst o 89 knihovních
jednotek,z toho:
- 6 ks knih v celkové ceně 1451,-Kč bylo zakoupeno
- 83 ks knih byly knižní dary od těchto dárců:
o 11 kusů darů z Nakladatelství Host (nové knihy)
o 56 kusů darů z pozůstalosti p. Miluše Kubové
o 12 kusů darů z nabídky Městské knihovny v Kuřimi
o 4 kusů darů od ostatních čtenářů
Během roku 2013 bylo do naší knihovny dodáno několik desítek knih (knižních darů) od
čtenářů, ale jen velmi malá část knih byla použitelná do našeho fondu, ostatní knihy se
musely rozdat/vyhodit.
Periodika: Do knihovny dochází čtyři tituly časopisů: Enigma, D-Test, Historický
Kaleidoskop a Duha. Poslední jmenovaný chodí zdarma z Moravské zemské knihovny.
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AKCE V KNIHOVNĚ
Populárně-naučné stezky v roce 2013
Po velkém úspěchu s populárně-naučnými stezkami v předchozích dvou letech jsme se
rozhodli se stezkami pokračovat, ale pořádat již stezky motorizované, do 25 km od
obce. Konaly se celkem tři stezky.
Sedmá stezka (první motorizovaná),24.3. 2013
Vítání jara na Šmelcovně - místo, kudy chodil Petr Bezruč (pamětní cedule, destička,
portrét), návštěva Hálova mlýna
největší atrakce: házení zapálené Moreny do řeky
zajímavost: strašná zima – nejchladnější jarní den za posledních 200 let.
počet dětí a dospělých: 8 + 9
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Osmá stezka (druhá motorizovaná), 22. 9. 2013
Brodění přes řícky v Kutinách, zřícenina hradu Lúčka
největší atrakce: budování přechodu přes řeku, chůze přes dřevěné lávky; skákání do
studny u hradeb zříceného hradu Lúčka
počet dětí a dospělých: 11 + 11

V Kutinách jsme se původně chtěli brodit přes říčky, ale protože byly po nedávných
deštích hluboké, využili jsme k přechodu dřevěné lávky. Kde lávka nebyla, tam ji tatínci
chtěli vybudovat. Ale maminky jim to zatrhly, protože měly strach, že do vody ony –
nebo děti – spadnou. Proto jsme nakonec odjeli na zříceninu hradu Lúčka. Největší
atrakcí pro děti byl nález mrtvého netopýra, skákání do staré studny, běhání po zbytcích
hradeb. Zakončení stezky proběhlo v cukrárně Cherry v Předklášteří.
Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem stezky byl 60 let.
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Devátá stezka (třetí motorizovaná), 20. 10. 2013
Babí lom, rozhledna, vrcholový bod, Lelkovadlo, zřícenina lelekovického hradu
počet dětí a dospělých: 11 + 10
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Auty se odjíždělo od knihovny, potom pěšky z Lelekovic na rozhlednu Babího lomu,
a pak po hřebenech na nejvyšší bod. Na rozhledně děti hledaly strašidýlka, na
nejvyšším bodu se podepsali do vrcholové knihy a obdrželi medaile. Cestou zpátky
jsme šli přes Lelkovadlo, děti v lese „chytaly lelky”, také si zacvičily na písničku „Hlava,
ramena, kolena, palce..”.
Cestou zpět nádhernou podzimní přírodou se neplánovaně houbařilo. Potom jsme ještě
šli na zříceninu lelekovického hradu.
Velmi zdařilá stezka – hodnocená rodiči jako jedna z nejpovedenějších.
Desátá stezka byla naplánovaná (po skalách kolem Brněnské přehrady), ale díky
nemoci a potom díky škaredému počasí se již nezrealizovala.

OSTATNÍ
Prezentace populárně-naučných stezek na Cestovatelském semináři, 29. 5. 2013
Protože způsob seznamování se s historií a zajímavostmi nejen
obce, ale i přilehlého okolí je originální (ač není ojedinělý), byla
jsem

pozvána

na

cestovatelský

seminář,

abych

stezky

prezentovala širšímu publiku – jednalo se zejména o knihovnice
dětských knihoven. Tento seminář probíhal v Knihovně Jiřího
Mahena v Brně dne 29. 5. 2013 a bylo mi velkou ctí, že jsem
mohla vystupovat na stejném programu jako Pavel Helan nebo
Jan Vlasák, oba z Moravských Knínic.

Kreativní dílničky v roce 2013 z časových důvodů neprobíhaly.
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Nominace do soutěže „Knihovna roku 2013“
Za organizaci stezek, těchto organizovaných výletů
s programem, soutěžemi a odměnami pro děti, byla naše knihovna nominována do
soutěže Knihovna roku 2013, v kategorii "Významný počin v poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb".
Výhru jsme sice nezískali, ale i nominace je prestižní záležitostí. Již v roce 2008
jsem měla možnost se slavnostního vyhlašování cen Knihovny roku zúčastnit, a vím, že
je to krásný oficiální akt v Klementinu v Praze, nabitý úžasnou atmosférou a předávání
knihovnických zkušeností a nápadů. Letos mi bohužel pracovní důvody nedovolily do
Prahy odjet.
Krátce po vyhlášení Knihovny roku 2013 došel paní starostce Dvořáčkové e-mail
z Moravské zemské knihovny (dále jen MZK), kde gratulují k nominaci.
Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, úsek výkonu regionálních funkcí, Moravská zemská
knihovna v Brně, napsala mimo jiné toto: „Velmi nás tato skutečnost potěšila, není pro
knihovnu a pro knihovníka větší uznání, než když tuto činnost ocení sám zřizovatel.
Dovolte, abychom Vám tímto poděkovali také jménem Mgr. Ladislava Zoubka (pozn.:
Mgr. Ladislav Zoubek je předseda celostátní hodnotící komise soutěže a ředitel
Městské knihovny v Děčíně), který nás o to požádal. Napsal, cituji: „Je to úžasné, když
obec žije bohatým společenským životem a když k tomu podstatnou měrou přispívá
knihovna, resp. knihovnice – co víc si přát?“
Činnost knihovny v Jinačovicích připomínáme na poradách našich knihovníků často, je
příkladem velmi dobře pracující obecní knihovny. Jsme si také vědomi toho, že bez
podpory obce by knihovna nemohla vykazovat tak dobrou činnost.
Děkujeme Vám tímto za Vaši podporu a také za uznání práce paní knihovnice.
Přejeme Vaší knihovně i do budoucna hodně úspěchů“.
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Dobrodružství v knihovně, 18. 5. 2013
V roce 2013 se poprvé se konala akce s názvem „Dobrodružství v knihovně”,
která svým způsobem měla nahradit klasickou Noc s Andersenem. Andersen se koná
vždy první pátek v dubnu po celé republice a i v zahraničí, v uvedený den jsem se na
organizaci Noci s Andersenem spolupodílela v Knihovně Jiřího Mahena v Brně a proto
jsem ho nemohla pořádat v Jinačovicích. Musela jsem proto nabídnout jiný, náhradní
termín.
Děti dostaly možnost účastnit se této akce jako odměnu za účast na naučných
stezkách. Všech 16 oslovených dětí nabídku přijalo. Byly to děti ve věku od 4,5 do 14
let, což možná zní jako velký rozsah, ale průměrný věk byl kolem sedmi let.
Program byl koncipován jinak než klasická Noc s Andersenem. V čítárně bylo pro
děti nachystané tvoření – výroba přívěsků ze zapékací fólie, malba na textilní tašky,
následovaly drobné soutěže a hry.
Potom jsme se už přesouvali po předem domluvené a vytyčené trase do
domácností rodičů dětí, které se účastnily akce. Takže nás čekala dětská párty
s občerstvením, soutěž v hodu míčků do koše, soutěž v běhu; velký nafukovací skákací
hrad; opičí dráha se skluzavkou, slalomem, tunelem, trampolínou a lanovým žebříkem;
pytlíky prodi nudě; test na znalosti večerníčků; precizně nachystaná cesta za pokladem
a závěrečný táborák u čističky odpadních vod. Tam na děti také čekala stezka odvahy
a malý komorní ohňostroj.
Akce se vydařila i díky spoluprací s obcí, která zařídila posekání a uklizení
terénu; díky spolupráci s ostatními organizátory (rodiči dětí) a zejména díky krásnému
počasí, které nám skutečně přálo. Děti na závěr dostaly krásné odměny – knihy
a plyšáky, které hradila obec, a drobnosti a sladkosti od rodičů.
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Beseda v mateřské školce
V pátek 30. listopadu

2013 jsem uspořádala besedu v mateřské školce Hudcova

v Brně-Medlánkách. Děti jsem seznámila s panem Zdeňkem Milerem, s jeho
nejslavnější postavičkou krtka a také s knihou „Krtek a raketa”, kterou jsem částečně
četla, částečně vyprávěla a části děje si děti zahrály. Této pěkné akce se zúčastnilo 25
dětí ve věku 3-5 let.
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Charita
Během roku 2013 proběhla sbírka hraček pro pětiletého Chechnu afrického původu,
žijícího s maminkou na Moravě, v těžkých sociálních podmínkách. Sbírku svým
způsobem inicializovala (mě neznámá) paní Valentina Horáčková z Hradce Králové,
která mi v srpnu 2013 poslala do knihovny krabici plnou hraček. Protože vždy vím
o někom, koho hračky potěší, nebylo těžké přes prostředníka hračky malému
"Čendovi", jak se mu v Česku říká, doručit. K tomu jsem přidala nějaké hračky po mých
dětech a další drobné hračky, které se ke mě během roku dostaly (do sbírek hraček
dostávám celoročně průběžně hračky od různých dárců).

Také

letos probíhala sbírka víček z pet lahví pro Sofinku z Kuřimi. Sbírka probíhala

v knihovně a ve spolupráci s obecním úřadem, vybralo se nakonec 32 kg víček, což
jsou tři velké pytle na odpadky. Protože pro stejnou dívenku probíhala sbírka i v ZŠ
Hudcova v Medlánkách, připojili jsme se s naší sbírkou k této (i kvůli odvozu). Sbírka
pokračuje i nadále.
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Tvoření na akci “Rozsvěcení vánočního stromu”, 1. prosince 2013
V neděli 1. 12. jsem se zúčastnila akce “Rozsvěcení vánočního stromu”, kde jsem
nabídla možnost tvoření pro děti, případně i pro dospělé.

K dispozici jsme měli

skleněné talířky z Ikey, které se vkládají pod svíčku, a možnost dvou druhů zdobení. Na
svícínky se mohlo malovat fixami na sklo, které po malování zaschnou, nebo mohly
starší děti (či rodiče) zdobit svícen metodou gravírování, tj. rytím do skla. Tuhle možnost
si v knihovně vyzkoušeli 4 zájemci, celkem se akce zúčastnilo asi 20 dětí za doprovodu
rodičů a prarodičů. Ke svícínku si děti odnesly i svíčku.
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Časopis Knihovnický občasník
Také letos jsem vydávala knihovnický občasník, již pouze v elektronické podobě, ke
stažení pro čtenáře a zájemce zdarma. Za rok 2013 byly nepravidelně vydány 4 čísla,
a to v měsících březen, červen, září a listopad.
Jiná publikační činnost
Během roku 2013 vyšly 3 články v Kuřimské Zlobici o dění v jinačovské knihovně.
Jednalo se o články na téma Dobrodružství v knihovně, Osmá a devátá populárněnaučná stezka.
Všechny tyto články jsou ke zhlédnutí na webové stránce knihovny.
Také od prvního čísla do současnosti pravidelně přispívám do jinačovského
Zpravodaje.
Výměnný fond
V listopadu 2012 jsme si z Městské knihovny v Kuřimi přivezli nový výměnný fond, ve
kterém bylo 160 knih v celkové ceně cca 34 tisíc. Tento byl ke konci roku odvezen do
Kuřimi a vyměněn za nový, o objemu 200 knih, v celkové ceně cca 49 tisíc.
Webová stránka
Neustále spolupracuji s Petrem Příborským. Ten webovou stránku aktualizoval za rok
2013 více než 20x – vždy pracuje s větším množstvím informací, které mu průběžně
odesílám. Na webovou stránku se celkem podívalo 14492 čtenářů, za rok 2013 to tedy
bylo 2870 náhledů. Pro zajímavost – dostal ode mě r. 2013 65 e-mailů s požadavky.

Facebook
Knihovna má též svůj účet na sociální síti Facebook. zde ukládám fotky i videa z akcí,
např. ze stezek. Zatím má knihovna 33 „fanoušků“.
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Jiné:
Oprava čarových kódů. Během roku se projevily problémy s čarovými kódy. Čtenář,
který se u nás zaregistruje, dostane kartičku z tvrdého papíru, na kterou se nalepí
čarový kód a vše se zasune do plastové kapsičky. Stává se ale, že kód k plastu přilne
a při manipulaci zůstane část kódu otisknutá na obal a kód se stává nefunkčním. Proto
jsem v prosinci 2013 vytiskla zcela nové průkazky pro všechny čtenáře, kteří jsou
uvedení ve výpůjčním systému Clavius, a několik desítek nových průkazů pro budoucí
čtenáře. Kód je již součástí tisku (tj. nelepí se dodatečně), průkazky jsou z měkkého
papíru, ale po vypsání údajů zalaminované, a tím nezničitelné.
Průkazky se budou měnit průběžně, jak budou čtenáři chodit do knihovny. Výměna
proběhne zdarma, pouze za cenu ročního registračního poplatku (30,-Kč) pro ty, co jej
ještě nemají na rok 2014 zaplacený.

Za obecní knihovnu Jinačovice, Šárka Ondrušková, 10. 1. 2014
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