Výroční zpráva z Obecní knihovny
Jinačovice za rok 2015
ROČNÍ STATISTIKA:
Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2015 je 51 (v roce 2014 34),
což je nárůst o 50%.
Za celý rok proběhlo 825 návštěv, což je nárůst téměř o 96% oproti předchozímu roku
(to bylo 421 čtenářských návštěv).
Uskutečnilo se 1481 výpůjček (v roce 2014 to bylo 1370 výpůjček).
Na webovou stránku knihovny http://www.knihovna.jinacovice.cz/ se celkem podívalo
20075 čtenářů, za rok 2015 to tedy bylo 2760 náhledů (v roce 2014 2823 náhledů).
Oproti roku 2014 velmi výrazně stoupl počet registrovaných čtenářů (v roce 2014 34,
v roce 2015

51), do knihovny bylo uskutečněno téměř dvakrát více čtenářských

návštěv (v roce 2014 - 421, v roce 2015 - 825), zvýšil se také počet výpůjček (v roce
2013 - 1216, v roce 2014 - 1370 výpůjček, v roce 2015 – 1481 výpůjček).
V knihovně je registrováno 51 čtenářů, z toho má svou průkazku 19 dětí do 15i let –
tedy 37% ze zaregistrovaných členů jsou děti. V roce 2014 to byly 4 děti do 15i let.
K výše uvedeným číslům musím uvést, že od ledna 2015 jsem začala vyžadovat,
aby každý čtenář měl svou vlastní nepřenosnou průkazku, tj. v rodině dva dospělí a tři
děti je nyní pět průkazek, ne jedna, jako tomu bylo dosud, a to zřejmě stojí za větším
nárůstem čtenářů. Také je výrazně poznat, že nastupují „silné ročníky”, nyní je více
prvňáčků a druháčků než kdykoli předtím.
Za „nárůstem” návštěvnosti pravděpodobně může i zavedení systému REKs, kdy
jsem do systému musela často nahlédnout, abych mohla zkontrolovat seznam čtenářů
a výpůjček (jestli se vše převedlo); tiskla jsem aktuálně nové průkazy s čarovým kódem
a podobně, proto číslo návštěvnosti neberu příliš vážně – uvidíme statistiku za rok
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2016, ale domnívám se, že „věrohodné” číslo návštěv by se mělo pohybovat někde
mezi 400-500 návštěv ročně).
Zajímavost:

Nejstarší zaregistrovaná čtenářka je ročník narození 1926, nejstarší

čtenářka se zaplaceným ročním poplatkem a tudíž knihovnu aktivně využívající je
ročník 1937. Nejmladším čtenářem je chlapeček, ročník 2013.
Výpůjčky:
Půjčilo se celkem 1481 ks knihovních jednotek, z toho 1442 knih a 39 ks časopisů.
Ze 1442 knih je to:
- 960 ks beletrie pro dospělé (66,57% z celkového počtu půjčených knih,
oproti 78,25% z roku 2014)
- 89 ks naučné literatury pro dospělé (6,17% oproti 8,3% z roku 2014)
- 369 ks beletrie pro děti (25,58% oproti 5,55% z roku 2014) !!!!
- 24 ks naučné literatury pro děti (1,66% oproti 0,15% z roku 2014)

Zatímco v roce 2014 byla čísla dětské beletrie alarmující (pouze 5,55%
z celkového objemu půjčených knih), v roce 2015 je to již solidní čtvrtina ze všech
vypůjčených knih.
Nedokážu asi objektivně vysvětlit tak velký nárůst zájmu o dětskou literaturu,
nicméně se domnívám, že vše spočívá v systému „každé dítě má svoji průkazku”. Děti
pak mají pocit, že zodpovídají právě za svoje knihy na svojí průkazce, každé dítě si
chce odnést „svoje” knihy a nespoléhat na to, že rodič již nějaké knihy vzal... A také, jak
jsem již psala, nárůst počtu dětí na prvním stupni ZŠ – sama vidím větší návštěvnost
prvňáčků a druháčků než dřív. Pro zajímavost, loni se půjčilo 76 knih pro děti – to je
tedy nárůst o 385 %!!!.
Během roku 2015 jsem pro děti do knihovny získala 89 ks knih – jedná se o 80
ks beletrie a 9 ks naučné literatury. Jedná se o nové knihy a dary – z 80 ks beletrie to
bylo 42 ks leporel (darů).
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Výpůjčky beletrie pro dospělé oproti roku 2014 poklesly o téměř 12%. Přesto, že
i v roce 2015 jsme měli kvalitní výměnný fond – ten 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, v roce 2015 jsme vyměnili dva
(leden a prosinec).
Ve výpůjčkách naučné literatury pro děti vidím určitý nárůst; nicméně toto číslo
stále zůstává velmi nízké. Myslím, že vyhledávání informací z encyklopedií a přírůček
už je „mimo”, nyní v době Wikipedie a pod. hledají děti informace spíše tam (pokud je
vůbec hledají).
Na veřejný internet dochází nepravidelně čtyři zájemci, ale celkově je veřejný
internet využíván minimálně po dobu otvírací doby knihovny; jestli je internet využíván
mimo tuto dobu zájemcům, které by na internet pustil někdo z obecního úřadu, jak se to
stávalo i dřív, nevím.
Knihovna má ke dni 31. 12. 2015 celkem 4014 knihovních jednotek,
což je oproti 3797 knihovních jednotek ke dni 31. 12. 2014 nárůst
o 217 knihovních jednotek, z toho:
- 163 kusů knižní dary

(městská knihovna v Kuřimi, čtenářské dary

z pobočky Řečkovice, sbírka leporel, dary čtenářů z Jinačovic)
- 54 kusů nových knih (zajistila jsem nákup nových knih v knihkupectví
Dobrovský ve Vaňkovce. Knihovně při nákupu nad 3000,-Kč slibují slevu 30%.
Při posledním (listopadovém?) nákupu knih však byla sleva snížena na 20%.
O tom, jaká bude sleva od r. 2016 pro knihovny, se zatím jedná.
Z těchto 217 nových knih se jedná o 110 kusů beletrie pro dospělé, 80 kusů beletrie
pro děti, 9 kusů naučné literatury pro děti a 18 kusů naučné literatury pro dospělé.
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Poplatky
V knihovně bylo vybráno 1480,-Kč za rok 2015. 1410,-Kč bylo za registrace – dosud je
u nás jednotná registrace pro všechny (děti, studenti,dospělí, senioři), všichni platí
30,-Kč na rok, poplatek platí ode dne zaplacení 12 měsíců.
Upomínky se vybíraly jen do dubna 2015, kdy byl v knihovně ještě Clavius. Od
zavedení nového systému Reksu se do konce roku upomínky nevybíraly (z důvodu, aby
měli čtenáři dostatek času k tomu, aby se naučili knihy sami prodlužovat z domu.)

Periodika:
Do knihovny aktuálně docházelo pět titulů časopisů: Enigma, D-Test, Historický
Kaleidoskop, Duha, Kamarádi.
Půjčování časopisů zaznamenává stálý pokles. Časopisy pro děti jsou plné úkolů
(vytvoř, vymaluj, vystříhej, slep), proto rodiče dětem časopisy raději kupují pro jejich
vlastní potřebu. Časopisy pro dospělé jsou také půjčovány jen občas.
V roce 2014 se vypůjčilo 106 ks časopisů, v roce 2015 jen 39 ks časopisů.
Proto jsem se rozhodla, že pro rok 2016 budeme objednávat již jen časopis
Enigma a nadále si ponecháme Duhu a časopis Kamarádi.
Knihovnický časopis Duha chodí do knihovny zdarma (přináší informace o
knihách a knihovnách z Moravy, do knihovny chodí z Moravské zemské knihovny.) –
víceméně je to periodikum pouze pro mou vlastní potřebu, laická veřejnost tento
časopis nepůjčuje.
Nový časopis Kamarádi je časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu,
vydává Občanské sdružení Zaedno, do knihovny chodí rovněž zadarmo, pokud bude
tato nabída zdarma platit i příští rok, můžeme časopis odebírat i nadále.
Zrušila jsem tedy odebírání časopisů D-test, Historický Kaleidoskop, Dráček.
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Nový knihovnický systém REKS

Během května 2015 byl uveden do provozu REKS. Reks je regionální knihovnický
systém. Jeho správa spadá pod Městskou knihovnu v Kuřimi.
V souvislosti s přechodem do REKSu byly všem čtenářům vyměněny předchozí
průkazky za nové s jiným čarovým kódem.

Výhody:
- díky zapojení se do systému REKS máme konečně již veřejný on-line katalog,
přístupný všem zvenčí (i bez registrace v knihovně).
- díky katalogu si mohou čtenáři knihy prodloužit (a vyhnout se placení upomínek),
zarezervovat

novinky

a

podobně

(katalog

k

nahlédnutí

zde:

http://katalog.mkkurim.cz/clavius/jinacovice/)
- mohu také katalogizovat z domu – knihy i časopisy, což je velká výhoda např. při
větším množství knih (tj. nejsem vázaná být fyzicky po dobu katalogizování v knihovně)
- v případě jakýchkoliv problémů nebo nesrovnalostí se systémem jsou v Kuřimi ochotni
kdykoli poradit po telefonu a okamžitě problém vyřešit; zde musím vyzdvihnout opravdu
vynikající spolupráci s paní Lenkou Šefferovou z regionálního oddělení Městské
knihovny v Kuřimi.
Nevýhody:
- REKS je vázán na internet – pokud nepojede internet, nepojede ani REKS (zatím se
nestalo, jen někdy velmi zpomalený).
- je vázán na PC v Městské knihovně v Kuřimi – v případě jejich technickým problémů
nepojede ani náš systém (dosud se nestalo)
- na můj vkus je katalogizování velmi zjednodušené oproti předchozímu Claviu, tj. méně
údajů, žádné anotace a pod. Nicméně co já, jako knihovník, beru za nevýhodu, může
v budoucnu případný „neknihovník” brát jako velkou výhodu (velmi zjednodušené
katalogizování i pro laiky).
- další nevýhodou je stručnější statistika oproti předchozímu Claviu, proto zde nemohu
uvádět tolik statistických dat, jako v předchozích letech, kdy byl ještě Clavius.
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Zajímavosti:
- od dubna 2015 do konce roku byl využit katalog 87x (72 přístupů mimo knihovny), do
čtenářského konta se podívalo 23 čtenářů (14 mimo prostor knihovny).

OSTATNÍ-RŮZNÉ
Výstava Kuřim - Druhá světová válka
Pro výstavu o druhé světové válce v Kuřimi jsme připravili nějaké historické dokumenty
– byly zapůjčeny černobílé fotografie naší obce z té doby .
Dále jsem ve spolupráci s panem ing. Jaroslavem Buršíkem vypracovala text
o Jaroslavu Jebáčkovi. Jaroslav Jebáček je rodák z Jinačovic, který se stal příslušníkem
311. bombardovací perutě RAF. Tyto vyžádané texty nakonec na výstavě o II. sv. válce
nebyly použity, byly ovšem použity na výstavě „Polské dny v Kuřimi“.
Více viz: http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-polske-dny-v-kurimi-maji-svehrdiny-letci-bojovali-za-anglii-20151122.html
Zpracovaný text s fotografiemi bych ráda otiskla i v jinačovském zpravodaji NaDohled,
bude-li v tomto roce i nadále vycházet. Pokud ne, bude článek nabídnut do kuřimské
Zlobice.
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Kalamita v knihovně
Koncem listopadu 2015 nastala
v knihovně mírná kalamita.
V sousedství (záchod na hřišti
mateřské školy?) praskla voda
a prosákla až do knihovny.
Naštěstí je to hned u radiátoru,
takže budu doufat, že se mokrá
skvrna vysuší a nedojde
k plísni, která by se mohla
rozšířit i na knihy.

Výstavy v knihovně
V knihovně také proběhlo 9 tématických výstav knížek (např. záhady, komiksy,
čarodějnice, bezpečný internet, ženy za závojem, televizní inspirace apod.)
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AKCE V KNIHOVNĚ
Neuskutečněné akce
I v roce 2015 byl zájem o populárně-naučné stezky, které se již od roku 2011 těší
velkému zájmu. Nicméně přes špatné počasí i kvůli zdravotnímu omezení Břetislava
Béma se letos žádná stezka neuskutečnila. Tak snad letošní rok se k tradici stezek
navrátíme.

V roce 2015 proběhly tyto rukodělné kreativní dílničky:
70. dílnička – Výroba veselých záložek (23. 1. 2015) - 4 dospělí a 7 dětí
71. dílnička – Výroba prostírek z čajových sáčků(13. 2. 2015) - 4 dospělí a 7 dětí
72. dílnička – Výroba perlových náhrdelníků (13. 3. 2015) -2 dospělí a 2 děti
73. dílnička – Výroba jednoduchých a krásných přívěšků (10. 4. 2015) – 4 dospělí a 2 děti
74. dílnička – Výroba zalamin. podložek na dětský stůl (18. 9. 2015) – 2 dospělí a 4 děti
Celkem tedy 5 dílniček, 16 dospělých a 22 dětí.
Obecně mají dílničky spíše sestupnou tendenci. Často vynaložený čas (shánění,
kupování pomůcek) a energie neodpovídá počtu návštěvníků akce. Letošní rok, budu-li
dílničky dělat, tak jen již ty „atraktivnější”, s většími náklady, ale s hodnotnějšími
výrobky.
Pokud se budou konat, budu si materiál financovat ze vstupného, stejně jako to bylo
i v roce 2015, a nežádám tím o žádný příspěvek na materiál. Nebo mohu nechat
veškerý materiál nechat proplácet obci a také odevzdávat veškerý výdělek – v průběhu
konání dílniček byly využívány oba způsoby.
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Charita
Pet-víčka
I nadále probíhá charitativní sbírka pet víček, nyní již ne pro Jakuba (rodiče sbírku
pozastavili, vázne jim výkup a víčka se jim hromadí doma), nicméně víčka sbíráme a
odevzdáváme i nadále; v únoru jsme odevzdali 13 kg víček, v listopadu 13 kg víček,
v prosinci 10 kg víček, celkem tedy 36 kg víček – víčka momentálně odezvdáváme na ZŠ
Hudcova v Brně-Medlánkách, kde je sběrné místo.
Pohlednice
Od října 2015 probíhá v naší knihovně další z charitativních akcí. Tentokrát sbíráme
pohlednice pro nemocnou Adélku. Již jsme odeslali 55 pohlednic a několik drobných dárků.
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Tvoření na akci “Rozsvěcení vánočního stromu”, 29. 11. 2015
V neděli 29. 11. 2015 jsem se již popáté aktivně podílela na tradiční akci s názvem
“Rozsvěcování vánočního stromu“.
V čítárně bylo pro děti nachystáno šest různých tvoření:
- vyškrabávací obrázky
- malování barvičkami na sklo, na plastové výlisky
- vystřihování papírových vloček
- výroba gumičkových náramků
- navlékání neonových korálek
- výroba pohádkových záložek
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.
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Časopis Knihovnický občasník
Také vloni jsem vydávala Knihovnický občasník, již pouze v elektronické podobě, ke
stažení pro čtenáře a zájemce zdarma na webu knihovny. Za rok 2015 byly
nepravidelně vydána 4 čísla, a to v měsících únor, březen, září, listopad.
Jiná publikační činnost
Do nového jinačovského zpravodaje NaDohled jsem přispěla celkem 11 články.
Projekt naučné stezky Senářov
-

zveřejnění projektu alespoň touto cestou bylo domluveno již s p. ing.
Dvořáčkovou v předchozí verzi jinačovských novin

-

vyšly 4 články (duben, květen, červenec, listopad)

Články do rubriky „Kam s dětmi“
-

články vyžádány Aničkou Kučerovou

-

vyšlo 5 článků (Vida-duben, Bowling Blansko-květen, JumpPark–červenec,
Permonium–září, Motokáry-listopad).

Články o knihovně
-

vyšly 2 (duben, květen)

Ohledně periodika NaDohled – ráda přispěji do regionálního tisku; nicméně mám
problém s nedodržováním termínů ze strany redakce, často příspěvky, které
nachystám, již nejsou aktuální – časopis nevychází jako měsíčník, což bylo původně
v plánu; někdy jsou články kráceny, neuvedeny zdroje a podobně.
Pokud by letos časopis nevycházel, budu opět přispívat do kuřimské Zlobice, jako tomu
bylo a je už od roku 2003.
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Výměnný fond
V listopadu 2015 nám knihovnice z Městské knihovně v Kuřimi přivezly nový výměnný
fond – jednalo se o 200 ks knih v ceně 49.196 Kč, a zároveň si odvezly ten předchozí.
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, pokud není z vážných důvodů domluven odvoz (dovoz) jinak.
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 přes 40
různých informací, vycházejících z mých e-mailových požadavků. Petr vždy pracuje
s větším množstvím informací, které mu průběžně odesílám.
Na webovou stránku knihovny se celkem podívalo 20075 čtenářů, za rok 2015 to tedy
bylo 2760 náhledů (vloni 2823 náhledů).

Facebook
Knihovna má též svůj účet na sociální síti Facebook. Zde ukládám fotky i videa z akcí,
např. ze stezek. Zatím má knihovna 60 „fanoušků“.
Knihovnický e-mail
Na webové stránce knihovny je také uvedena adresa knihovnického emailu:
https://webmail.cesky-hosting.cz. Ten byl neustále plný spamů (z 90%). Většina čtenářů
dostala můj soukromý e-mail (např. pozvánky na knihovnické akce jsem zasílala ze
soukromého). Pan Jízdný mi v březnu 2015 tento služební e-mail “zablokoval” tak, aby
nechodily žádné spamy, nicméně nechodí už vůbec žádné e-maily, poslední došel 3. 3.
2015, od té doby nic. Pokud to má být moje oficiální služební emailová adresa, je
nezbytně nutné, aby fungovala – tímto opět prosím o nápravu!!!
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Vzdělávání
V období od září do prosince 2015 jsem se zúčastnila tutorovaného, plně
e-learningového Knihovnického kurzu, který zdarma pořádala Moravská zemská
knihovna v Brně. Do tohoto kursu jsem se stejně jako vloni 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).
Celkem šlo o 14 lekcí:
Úvod do právního rámce služeb
Informační etika a knihovny
Meziknihovní služby a jejich zdroje
Referenční služby
Rešeršní služby
Volné elektronické informační zdroje
Licencované elektronické informační zdroje
Služby specifickým skupinám uživatelů
Prostorové možnosti knihovny a vybavení knihoven
Organizování akcí v knihovnách
Úvod do výzkumů uživatelských potřeb
Online prezentace knihoven
Komunikace s uživateli
Benchmarking knihoven
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Plány na rok 2016
•

Nadále podnikat naučné stezky – dovolí-li počasí a zdraví
o motorizované – doprava vlastními vozy (do 20km od okolí obce)
• Nákup knih a katalogizace knih by probíhala stejně jako v předchozích letech,
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 NaDohledu, pokud bude vycházet a budou mi dány reálné
termíny
o články do kuřimské Zlobice, pokud NaDohled nebude vycházet

•

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).

•

Výměnný fond – a spolupráce s Městskou knihovnou v Kuřimi, tak jako dosud
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Požadavek na rozpočet do knihovny na rok 2016:
•

Nákup nových knih: 10 000,-Kč – stejně jako v roce 2015

bych požádala

o stejnou, nebo dle možností vyšší částku na nákup knih. Je důležité neustále
“lákat” na nové knihy, nejen na knihy z VF, kde jsou knihy již neaktuální
a nejedná se o novinky.
•

Rok 2016 bych se ráda zaměřila na nákup zejména dětské literatury. (Vloni jsem
nedostatek leporel vyřešila “sbírkou leporel” mezi čtenáři. Vybralo se 42 leporel.)

•

Předplatné časopisů myslím již proběhlo, ale pro jistotu, budu mít zájem na rok
2016 již jen o placenou Enigmu. (Kamarádi a Duha chodí zdarma).

•

Fotopráce: 500,-Kč na fotopráce (fotografie z případných stezek či dílniček)

•

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

•

Stezky: dle stejných podmínek jako v předchozích letech

•

Dílničky: dle stejných podmínek jako v předchozích letech

Za Obecní knihovnu Jinačovice zpracovala Šárka Ondrušková
22. 1. 2016, Brno
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