Výroční zpráva z Obecní knihovny
Jinačovice za rok 2014
ROČNÍ STATISTIKA:
Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2014 je 34, z toho registrační
poplatek zaplatilo 28 čtenářů.
Za celý rok proběhlo 421 čtenářských návštěv, uskutečnilo se 1370 výpůjček.
Na webovou stránku se celkem podívalo 17315 čtenářů, za rok 2014 to tedy bylo 2823
náhledů (vloni 2870 náhledů).
Oproti loňskému roku jemně stoupl počet registrovaných čtenářů (vloni 31), do knihovny
bylo uskutečněno méně čtenářských návštěv (vloni 522, letos 421), výrazně se zvýšil
počet výpůjček (vloni 1216, letos 1370 výpůjček).
Nejvíce chodí čtenářů ve věkovém rozmezí 30-39 let (32,35%), potom 60-69 let
(29,41%), potom děti do 15 ti let (11,76%).
K výše uvedeným číslům musím uvést, že v knihovně je trend využívat jednu průkazku
na celou rodinu, kdy např. při jedné návštěvě si půjči knihy 2-5 čtenářů na JEDNU
průkazku, což se nám v konečné statistice zobrazí pouze jako jedna návštěva jednoho
čtenáře.
Knihovnu navštěvuje 92% žen a 8% mužů, 95% s trvalým bydlištěm v Jinačovicích a
5% s jinou adresou.
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Výpůjčky:
Půjčilo se celkem 1370 ks knihovních jednotek, z toho 1264 knih a 106 ks časopisů.
Z 1264 knih je to:
- 1072 ks beletrie pro dospělé (78,25% oproti loňským 67,93%);
- 114 ks naučné literatury pro dospělé (8,3% oproti loňským 6,66 %)
- 76 ks beletrie pro děti (5,55% oproti loňským 10,20%) (!!!)
- 2 ks naučné literatury pro děti (0,15% oproti loňským 0,66%).
Nárust výpůjček beletrie pro dospělé je dán zejména stále kvalitnějším
výměnným fondem (tento je nám nabízen zdarma z Městské knihovny v Kuřimi;
jak často a o jakém objemu, to záleží na nás. Většinou měníme jeden výměnný
fond o objemu cca 200 knih ročně).
Zejména čísla týkající se literatury pro děti jsou velmi 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
Typickou vlastnostní dětského čtenáře je to, že na novinky nechce čekat. Pokud
je kniha pro děti inzerována a očekávána (např. Deník malého Poseroutky), dítě
nevydrží čekat do doby, než je kniha v knihovně. Půjčí si jí buď v jiné knihovně,
od kamarádů nebo mu ji rodiče koupí. V tomto máme nedostatek. Během
loňského roku jsem měla finančně možnost požadované novinky koupit. Ale –
odváží se do Městské knihovny Kuřim ke zpracování, a to vždy, když je knih
větší množství (tj. 2x, max. 3x do roka), nevyplatí se jezdit s jednou dvěma
knihami. A děti většinou nevydrží na požadované novinky tak dlouho čekat a
obstarají si je jinde.
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Průměrně vychází 3,32 výpůjček na návštěvníka.(nárůst: vloni 2,32).
Registrováno bylo také podání 92 ústních informací.
Částka vybraná za poplatky od čtenářů činila 1290,-Kč, a to za registrace 870,-Kč
a za upomínky 420,-Kč. Poplatky jsou odváděny obci.
Na čtenářský internet dochází pravidelně pouze jeden čtenář.

Knihovna má ke dni 31. 12. 2014 celkem 3797 knihovních jednotek.
Oproti 3631 knihovních jednotek ke dni 31. 12. 2013 je to nárůst
o 166 knihovních jednotek, z toho:
- 66 ks knih bylo zakoupeno (knihkupectví Dobrovský, knihkupectví Levné Knihy;
znovuvydaná kniha „Zítra vyjde slunce” od Simony Monyové byla zakoupena na
vzpomínkové akci s jejími syny).
- 100 ks knih byly knižní dary od těchto dárců:
o 19 kusů darů z Nakladatelství Host (nové knihy)
o 69 kusů darů z nabídky Městské knihovny v Kuřimi
o 5 kusů darů od Obce Jinačovice (jednalo se o velké výpravné publikace:
Významné stromy Jihomoravského kraje; Pestrý svět denních motýlů
Jihomoravského kraje; Pestrý svět teplomilných trávníků Jihomoravského
kraje; Přírodní parky Jihomoravského kraje; Moravskoslezský kraj: města
a obce moravskoslezského kraje)
o 4 kusy (čtenářských) darů z pobočky KJM Řečkovice
o 3 ks jiní dárci (např. z města Újezdu u Brna jsme zdarma dostali publikaci
„Trénoval jsem Emila…“.)

Z těchto 166 knih se jedná o 76 ks beletrie pro dospělé, 58 ks beletrie pro děti, 17 ks
naučné literatury pro děti a 15 ks naučné literatury pro dospělé.
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Periodika:
Do knihovny aktuálně dochází pět titulů časopisů: Enigma, D-Test, Historický
Kaleidoskop, Duha, Kamarádi.
Duha je časopis, který přináší informace o knihách a knihovnách z Moravy, do knihovny
chodí zdarma z Moravské zemské knihovny.
Nový časopis Kamarádi je časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu, vydává
Občanské sdružení Zaedno, do knihovny chodí zadarmo.
Od nového roku bych ke stávajícím časopisům ještě zkušebně chtěla odebírat časopis
Dráček – časopis pro předškoláky, školáky a jejich kreativní rodiče.
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Nejpilnější čtenáři za rok 2014
Černá Daniela (vypůjčeno 161 titulů) – běžně celkem 5 čtenářů na jednu průkazku
Musilová Ivana (vypůjčeno 153 titulů) – půjčuje pro 2-3 čtenáře
Kalábová Květa (vypůjčeno 102 titulů) – čte sama J

Nejžádanější tituly za rok 2014
Klimecká, Vladimíra: Druhý život Marýny G. (12x) - Vítězný román 18. ročníku Literární
ceny Knižního klubu
Jakoubková, Alena: Chytrá žena pro manžela přes plot skočí (11x) - výměnný fond
Šiander, Hana Rebeka: Hedvika (9x) - výměnný fond

Různé
Dne 2. 3. 2014 byla stažena nova verze Clavia (počítačový system, díky kterému
můžeme půjčovat přes čarové kódy a katalogizovat knihy a časopisy).
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AKCE V KNIHOVNĚ
Populárně-naučné stezky v roce 2014
Po velkém úspěchu s populárně-naučnými stezkami v předchozích letech (stezky
konáme nepravidelně od roku 2011) jsme i letos uskutečnili dvě motorizované stezky.
Tradiční podzimní se nekonaly kvůli zdravotnímu omezení Břetislava Béma, který
plánuje trasy výletů.
První letošní plánovaná stezka se měla uskutečnit 23. března. Zájem ze strany čtenářů
byl, ale pršelo, a proto byla stezka zrušena (přesunuta na náhradní termín).
Desátá stezka (čtvrtá motorizovaná), 24. 5. 2014
Cesta za pokladem. Trasa: Jižní portál – Krkatá bába – Lubě – Malá Lhota – Jižní portál
Největší atrakce: prodírání se hořčičným polem; hledání pokladu v závěru stezky, živí
pávi po cestě
Zajímavost: Před začátkem stezky někteří zájemci ještě rychle odvolili u voleb do
Evropského parlamentu.
počet dětí a dospělých: 9 + 9
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Jedenáctá stezka (pátá motorizovaná), 7. 6. 2014
Putování za žabí královnou. Trasa: Moravské Knínice – kaple nad
rybníkem – rybník pod kaplí – střelnice - Batelovský rybník – rybník
v Oboře – parkúr koní – hostinec Moravské Knínice.
Největší atrakce: Hledání žabího pokladu, plnění „žabích” úkolů. Myslím
ale, že nejvíce se dětem líbilo lézení na plot v oboře.
Zajímavost: Velké vedro – přes 30 stupňů
Počet dětí a dospělých: 10 + 6
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V březnu 2014 jsem změnila své pracovní místo. Pořád pracuji v Knihovně Jiřího
Mahena. Nyní už ne v dětském oddělení na Kobližné ulici v centru města, ale na
pobočce v Řečkovicích, kde mám také na starost dětské oddělení.
Díky tomu, že jsem na pobočku přecházela v polovině března, nemohla jsem
z časových důvodů v Jinačovicích pořádat Noc s Andersenem.
Ale díky nové pracovní době, zejména díky kratším pátkům, jsem se mohla znovu vrátit
k tradici oblíbených kreativních dílniček.
Snažíme se, pokud to jde, aby v době, kdy já vedu dílničky, byl v knihovně knihovník
(Břetislav Bém), abychom mohli plnohodnotně nabízet tvoření v čítárně, ale zároveň
vycházet vstříc čtenářům a jejich poždavkům.
V letošním roce proběhly tyto rukodělné kreativní dílničky:
Původní „63. dílnička” v pátek 21. března 2014 se z důvodu malého zájmu čtenářů
nekonala. Měly se vyrábět Moreny, které by se o víkendu zapálily na Stezce Vítání Jara
na Šmelcovně (tato stezka se nakonec díky dešti nekonala).
63. dílnička – Velikonoční dekorace z filcu (11. 4. 2014) - 4 dospělí a 9 dětí
64. dílnička – Tajné prázdninové deníčky (20. 6. 2014) - 4 dospělí a 8 dětí
65. dílnička – Veselé školní rozvrhy (12. 9. 2014) - 3 dospělí a 5 dětí
66. dílnička – Gumičkuju, gumičkuješ, gumičkujeme.... (17. 10. 2014) – 10 dosp. a 10 dětí
67. dílnička – Výroba šperků (21. 11. 2014) – 7 dospělých a 9 dětí
68. dílnička – Mimořádná dílnička na Rozsvěcení vánočního stromu (30. 11. 2014, viz
níže) – blíže neurčitý počet dospělých i dětí (odhadem 30 dětí)
69. dílnička - Půvabní korálkoví andílci (nejen) pro vánoční pohodu a štěstí (12. 12.
2014) – 6 dospělých a 8 dětí
Celkem tedy 7 dílniček, zatím 34 dospělých a 49 dětí, dalších cca 30 dětí a
neuvedený počet dospělých na Rozsvěcení.
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Beseda v mateřské školce
V úterý 11. února 2014 proběhla beseda o Krtečkovi ve třídě Delfínků v nové budově
mateřské školy na Hudcové ulici v Medlánkách. Besedu jsem tam měla nedávno ve
třídě Medvídků, a protože třída Delfínků měla "Týden s Krtečkem", pozvali si mě na
besedu také.
Bylo úžasné, že ve třídě byla výstava hraček, her a knih s motivem Krtečka, které děti
do školky donesly. Dále vyráběly obrázky s Krtkem nebo kalhoty pro Krtečka. Musím
říct, že tolik krtků pohromadě jsem skutečně ještě na žádné besedě neviděla.
Stejně jako u Medvídků, povyprávěla jsem dětem o tom, jak postava Krtečka vznikla,
něco málo ze života pana Milera, dále jsme si popovídali o Krtečkově úžasné cestě do
vesmíru s americkým astronautem Andrew Feustelem. Příběh Krtek a raketa jsme si
s dětmi zahráli. Děti musely kutálet červenou kuličkou, podlézat tunelem, potápět se do
moře a vytahovat součástky z rozbité rakety, vyzkoušely si také, jaké to je, létat
v oblacích... To vše za pomoci jejich paní učitelky. Na rozloučenou děti dostaly drobné
dárečky, celkem se besedy zúčastnilo asi 25 dětí ve věku 3 až 6 let.
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Charita
Charitativní sbírka víček pro Jakuba, od září 2014
Také během roku 2014 jsme sbírali víčka z PET lahví, pro Sofinku z Kuřimi. Poté, co
dívenka v červnu 2014 zemřela, čekala jsem na další dítě, kterému bychom mohli
přispět na léčbu.
Nyní se tedy podílíme na sbírce pro jedenáctiletého Jakuba Smejkala.
Jakub je po autonehodě zdravotně postižený. Jeho léčba stojí hodně peněz. Každé
víčko je ro něj kapičkou naděje, aby mohl absolvovat novou léčbu KLIM-THERAPY, na
kterou žádná pojišťovna nepřisívá.
Víčka mohou nosit zájemci do knihovny, případně na obecní úřad, který pak víčka do
knihovny předá. Sbírka probíhá nepřetržitě a není časově omezená.
V říjnu 2014 jsme odevzdali pro Jakuba 13,5 kg víček.
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Tvoření na akci “Rozsvěcení vánočního stromu”, 30. 11. 2014
V neděli 30. 11. 2014 probíhala v Jinačovicích akce s názvem „Rozsvěcení vánočního
stromu“.

Na

dvoře

školky

probíhal

program

mateřské

školy

a

Trnůvky.

Také zde probíhal prodej keramiky, vánočních ozdob, perníčků a punče. V čítárně
potom děti mohly napsat dopis Ježíkovi a hodit ho do speciální schránky.
Za knihovnu jsem nabídla dětem celkem čtyři druhy tvoření. Děti si mohly vyrobit
vánoční svícínky z cédéček, nazdobit si papírové krabičky na drobné dárky, ozdobit
malováním

dřevěná

zapichovátka

a

také

vyrobit

si

jednoduché

šperky.

Dílnička byla velmi úspěšná a zúčastnilo se jí, odhadem, kolem 30 dětí.
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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 na webu knihovny. Za rok 2014 bylo
nepravidelně vydáno 5 čísel, a to v měsících leden, květen, červen, červenec, prosinec.

Jiná publikační činnost
Během roku 2014 vyšly 4 články v Kuřimské Zlobici o dění v jinačovské knihovně.
Jednalo se o články na téma:
Dva roky na cestách - vzpomínání na stezky (leden 2014),
… a znovu na cestách - desátá stezka (červen 2014),
Putování za žabí královnou - jedenáctá stezka (červenec 2014),
HOST v knihovně, čili nové knihy v Obecní knihovně Jinačovice (říjen 2014).
V březnu

2014

vyšel

článek

„Výroční

zpráva

Obecní

knihovny

Jinačovice“

v knihovnickém periodiku DUHA. Tento článek byl na vyžádání redakce, protože
Výroční zprávy naší knihovny patří svou délkou, zpracováním a používáním fotografií
k mimořádným. Tehdejší paní starostka Dvořáčková tehdy dostala e-mail tohoto znění:

Vážená paní starostko, hezký den.
Dovolte, abychom Vás informovali, že v knihovnickém časopise Duha vyšel článek
týkající se výroční zprávy Vaší knihovny.
Obrátili jsme se na paní Šárku s dotazem, zda by nám pro časopis neposkytla
redukovanou podobu zprávy. Naším cílem bylo motivovat i ostatní knihovny, které
nemají zákonnou povinnost zprávu zpracovávat, aby jí přesto věnovaly pozornost
a zahrnuly ji do svých pracovních činností.
Domníváme se, že rekapitulace činnosti knihovny nejen vůči zřizovateli, ale také
obecně veřejnosti, má význam v tom, že se snaží poukázat na přínos knihovny pro
obec. Protože víme, že paní Šárka zpracovává výroční zprávy velmi pečlivě každý rok,
obrátili jsme se z toho důvodu právě na ni. Navíc Obecní knihovna v Jinačovicích patří
v mnoha ohledech mezi jednu z našich velmi dobře pracujících obecních knihoven.
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Chtěli jsme Vás proto o této skutečnosti informovat.
Článek je dostupný pod tímto odkazem:
http://duha.mzk.cz/clanky/vyrocni-zprava-z-obecni-knihovny-jinacovice-za-rok-2013
S pozdravem a přáním všeho dobrého nejen Vaší vynikající knihovně
Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová
úsek vzdělávání a krajské metodiky
Moravská zemská knihovna v Brně (07.04.2014)

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 2013 odvezen
do Kuřimi a vyměněn za nový, o objemu 200 knih, v celkové ceně cca 49 tisíc.
Tento bude odměněn v Kuřimi během prvního čtvrtletí roku 2015.
Pozn.: Výměnný fond je možnost, kterou nám nabízí Městská knihovna v Kuřimi,
knihovna s regionální funkcí. Můžeme si vybrat, kolikrát chceme fond odměnit, v jakém
množství, jak často, s jakou nabídkou literatury. Vše probíhá zdarma. Knihy si musíme
dovézt-odvézt, zaevidovat v počítači, aby se u nás při půjčování zobrazovaly ve
výpůjčním systému. Čtenáři tento výměnný fond velmi často a rádi využívají. Drobnou
nevýhodou je, že VF nenabízí aktuální „hity“ a novinky.

Webová stránka
Neustále spolupracuji s Petrem Příborským. Během roku na stránku umístil téměř 50
různých informací, vycházejících z mých e-mailových požadavků. Petr vždy pracuje
s větším množstvím informací, které mu průběžně odesílám. Na webovou stránku se
celkem podívalo 17315 čtenářů, za rok 2014 to tedy bylo 2823 náhledů (vloni 2870
náhledů).
Facebook
Knihovna má též svůj účet na sociální síti Facebook. zde ukládám fotky i videa z akcí,
např. ze stezek. Zatím má knihovna 52 „fanoušků“.
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Vzdělávání
V období od září do prosince 2014 jsem se zúčastnila tutorovaného, plně
e-learningového Knihovnického kurzu, který zdarma pořádala Moravská zemská
knihovna v Brně. Do tohoto kursu jsem se přihlásila za Obecní knihovnu Jinačovice.
I se svou dlouholetou praxí v Obecní knihovně (i v Knihovně Jiřího Mahena) jsem se
setkala se zajímavými tématy, které jsem dosud neznala v patřičné hloubce a obšírnosti
a v praxi je jistě využiji (autorská práva, informační etika a podobně).

Témata modulů:
•

Informační zázemí oboru

•

Legislativa k oboru

•

Informační fondy a typologie dokumentů

•

Akvizice

•

Evidence knihovního fondu

•

Knihovnické a informační služby

•

Informační etika

•

Jmenný popis

•

Věcný popis

•

Základy bibliografie a Metodika tvorby bibliografií a rešerší

•

Elektronické informační zdroje

•

Digitální knihovny

•

Práce se čtenářem

•

Informační gramotnost

•

Online prezentace knihoven

14

Ostatní:
Náplň práce knihovníka Břetislava Béma:
- půjčování a vracení knih
- zpracovávání a vybírání upomínek
- zpracovávání denní statistiky, odvod vybrané hotovosti
- obsluha čtenářského internetu
- podávání ústních informací
- odvoz a dovoz výměnného fondu z Kuřimi
- odvoz a dovoz zpracovaných knih z Kuřimi (novinky, dary)
- katalogizace nových čísel časopisů
- plánování rodinných motorizovaných výletů

Plány na rok 2015
•

Nadále podnikat naučné stezky.
o motorizované – doprava vlastními vozy (do 20km od okolí obce)
o městské - po zjištění zájmu mezi čtenáři, městské (Pásmo „Po stopách
brněnských pověstí“). Opět s úkoly, programem, soutěžemi pro děti.
Doprava: MHD

- toto byl již plán na rok 2013, ale neuskutečnil se

z nedostatku času a změny mé práce
• Uspořádat akci Dobrodružství v knihovně (cca květen 2015)
- místo Noci s Andersenem, neboť v oficiálním termínu budu v KJM
- odměna pro děti, účastnící se stezek
- pouze za předpokladu, že bude dostatečné personální pokrytí ze stran
dospělých organizátorů
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• Nákup knih a katalogizace knih by probíhala stejně jako v předchozích letech,
tj. převážně o víkendu; knihy jsou po zkatalogizování odeslány do Městské
knihovny Kuřim k dalšímu zpracování
• Nadále vydávat časopis “Knihovnický občasník” v elektronické verzi.
• Publikační činnost
o články do kuřimské Zlobice
o články do jinačovského Zpravodaje
•

Kreativní dílničky
– poté, co jsem se po roce a půl nečinnosti znovu pustila do dílniček (záříprosinec), zjistila jsem že mi vyrostla nová generace malých dětí, které rády tvoří.
Dílničky bych tedy zachovala i nadále. Jednalo by se o dílničky cca 10x do roka
(mimo letních prázdnin), pořádání 1x za měsíc, vstupné cca 20-50kč dle
materiálu, přístupné všem. Materiál bych si financovala z vybraných peněz na
vstupném.

•

Webová stránka – nadále budu po domluvě spolupracovat s Petrem
Příborským, který bude web aktualizovat dle potřeby za stejných finančních
podmínek, jako dosud.

•

Facebook – aktualizovat jako dosud, přidávat aktuální informace, fotografie
z akcí, videa

•

Charitativní akce – možná nárazově a občasně, dle potřeby (tak jako dosud).
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Požadavek na rozpočet do knihovny na rok 2015:
•

Nákup nových knih: 10 000,-Kč )*

•

Předplatné časopisů na rok 2015: v přibližně stejné výši jako v roce 2014;
k časopisům Enigma, Historický Kaleidoskop a D-test budeme brát ještě časopis
pro děti Dráček.

•

Noc s Andersenem (resp. Dobrodružství v knihovně: 2 000,-Kč; v případě, že by
se akce neuskutečnila, by se částka mohla přesunout na nákup nových knih)

•

Fotopráce: 1000,-Kč na fotopráce (fotografie z Dobrodružství v knihovně,
případně fotky ze stezek či dílniček, fotoalba, fotorámečky)

•

Webová stránka: částka pro Petra Příborského za vedení webové stránky –
částka stejná jako v předchozích letech

•

Stezky: 500,-kč za každou uspořádanou stezku, stejně jako dosud; drobné
odměny a sladkosti jsem nakoupila z loňského rozpočtu a zatím postačují, hodně
sladkostí a drobných odměn dodávám z vlastních zdrojů.

•

Dílničky: 500,- za každou uspořádanou dílničku, stejně jako dosud. Pokud se
budou konat, budu si materiál financovat ze vstupného, stejně jako to bylo
i v roce 2014, a nežádám tím o žádný příspěvek na materiál..

)* K nákupu nových knih– je potřeba neustále doplňovat a aktualizovat fond na základě
čtenářských požadavků a zkušeností.

Z darů od čtenářů získáváme spíše starší

literaturu. Knihy z výměnného fondu z Kuřimi jsou čtenářsky atraktivní, leč se nejedná
o novinky a o knihy, na které se čtenáři ptají.
Chybí literatura pro nejmenší – leporela (těch máme jen několik kusů), literatura pro
první čtení. Pokud chceme do knihovny znovu přitáhnout dětské čtenáře, je potřeba
zaujmout je pestrou nabídkou.
Je ale nezbytně nutné věnovat finance na nákup nové literatury a dokoupit i to, co nám
v předchozích letech uniklo.
Knihovna bez nových knih nemůže fungovat, nebo jen velmi špatně.
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Za Obecní knihovnu Jinačovice zpracovala Šárka Ondrušková
3. 1. 2015, Brno
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