Výroční zpráva z Obecní knihovny
Jinačovice za rok 2016
ROČNÍ STATISTIKA:
Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2016 je 54 (vloni 51).
Za celý rok proběhlo 613 čtenářských návštěv.
Uskutečnilo se 1304 výpůjček (vloni 1481).
Na webovou stránku knihovny http://www.jinacovice.cz/knihovna/ se celkem podívalo
22 872 čtenářů, za rok 2016 to tedy bylo 2797 náhledů (v roce 2015 2760 náhledů).
V knihovně je registrováno 54 čtenářů, z toho má svou průkazku 20 dětí do 15i let –
tedy 37% ze zaregistrovaných členů jsou děti. V roce 2015 to bylo 19 dětí.
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 dítě s ročníkem narození 2015.
Výpůjčky:
Půjčilo se celkem 1304 ks knihovních jednotek, z toho 1287 knih a 17 časopisů.
Ze 1287 ks knih je to:
- 864 ks beletrie pro dospělé
(67,13% z celkového počtu půjčených knih, vloni 66,57%)
- 59 ks naučné literatury pro dospělé (4,58%, vloni 6,1%)
- 331 ks beletrie pro děti (25,71% , vloni 25,58%)
- 33 ks naučné literatury pro děti (2,56%, vloni 1,66%)
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Na veřejný internet dochází nepravidelně tři 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. 2016 celkem 4242 knihovních jednotek,
což je oproti 4016 knihovních jednotek ke dni 31. 12. 2015
nárůst o 226 knihovních jednotek, z toho:
- 127 ks beletrie pro dospělé čtenáře
- 51 ks beletrie pro děti.
- 23 ks naučné literatury pro dospělé
- 25 ks naučné literatury pro děti
Jedná se o 89 ks nových knih a 137 ks knižních darů.
Nové knihy: byly nakupovány v knihkupectví Dobrovský, Levné knihy (Tesco), Levné
knihy (Semilasso), knihkupectví Barvič a Novotný, Styria; Městská knihovna Kuřim nám
nakupovala knihy se slevou 20-30% v knihkupectví Euromedia Group nebo
Knihkupectví Rašková Tišnov.
Knižní dary pochází z darů vydavatelství Fatym (7 ks), od čtenářů Obecní knihovny
Jinačovice a z pobočky KJM v Řečkovicích (22 ks), 108 ks knih pochází z vyřazeného
výměnného fondu z Městské knihovny v Kuřimi. Pět knih z darů bylo cizojazyčných
(angličtina pro děti).
Z nových knih se například dokupovaly romány od Jo Nesba, Blanky Hoškové, rodinná
sága od Kateřiny Janouchové, knižní novinky od Evžena Bočka, Michala Viewegha,
Táňy Keleové-Vasilkové, Magdy Váňové. Už z tohoto výběru je patrno, že naši čtenáři
upřednosťnují zejména české (slovenské) současné autory a autorky.
Pro děti se dokoupilo 10 dílů Deníku mimoňky (podobné jako Deník malého poseroutky,
ale je to varianta pro dívky), příběhy Manolita Brejlouna od Lindy Elvir, příručky jak hrát
Minecraft, zjednodušené dějiny a pověsti od Jany Eislerové.
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Poplatky
V knihovně bylo vybráno 1500 Kč za rok 2016, a to jen 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.

Periodika
Po předchozím výrazném poklesu zájmu o periodika knihovna odebírala v roce 2016
pouze časopis Enigma. Do knihovny zdarma dochází také Duha (časopis pro
knihovníky) a časopis Kamarád.

O Enigmu ovšem také zájem značně poklesl (po

mnoha letech odebírání zjišťujeme, že články se začínají opakovat). Proto v roce 2017
do knihovny budeme odebírat zavedený časopis s tradicí – Čtyřlístek (pro děti).
Časopisy Duha a Kamarádi budou pravděpodobně zdarma docházet do knihovny
i nadále.
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 nabídka zdarma platit i příští rok, můžeme časopis odebírat i nadále.
Po zrušení odebírání časopisů D-test, Historický Kaleidoskop, Dráček v roce
2015 jsem tedy v roce 2016 zrušila i Enigmu.
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KNIHOVNICKÉ ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI
Konec roku 2016 byl pro naší knihovnu, zejména pro mě, jako knihovnici, bohatý na
velká knihovnická překvapení.

Zmínka v Duze
V dubnu 2016 vyšel o naší knihovně (bez mého vědomí či přispění) krátký článeček
o naučných stezkách v časopise Duha (2/2016) v rubrice Bude vás zajímat, že…
Článek k nahlédnutí zde: http://www.knihovna.jinacovice.cz/napsali/duha_2016_08.png
Návštěva metodičky z MZK, p. Moniky Kratochvílové
Dne 21. 10. 2016 přijela na plánovanou návštěvu mgr. Monika Kratochvílová
z oddělení vzdělávání a krajské metodiky MZK. O naší knihovně toho hodně slyšela,
ale teď jí poprvé navštívila osobně. Paní Kratochvílová se o naší knihovně vyjadřuje
například takto: „…není takřka seminář pro knihovníky, kde bychom neuváděli jako
příklad jinačovickou knihovnu, ostatní obce mohou Jinačovicím jen závidět......”
(citováno z FB).
Při své osobní návštěvě ocenila systém řazení knih, vizualizaci fondu a podobně.
V rámci metodického doporučení navrhla vybudovat dětský koutek a posezení
pro čtenáře, tzv. čtenářský kout pro zpříjemnění
pobytu v knihovně. Rovněž přišla s návrhem, že by
bylo skvělé, pokud by se mohla Obecní kronika
v elektronické verzi vystavit na webu (obce nebo
knihovny), stejně tak naskenovat a vystavit fotky,
které kronikář sesbíral a nyní jsou v knihovně ve
fotoalbech.
A o dva měsíce později se již posezení pro děti
zrealizovalo: dodala jsem sedací vak, z obce mi byl
zakoupen kobereček i stojací lampa.
(Kéž by vše v mém životě fungovalo stejně, jako
domluva s obecním úřadem.)
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Článek v Duze, kategorie „Knihovnické osobnosti JMK“
V listopadu vyšel časopis Duha. Již dříve mě oslovila paní Šefferová z Městské
knihovně v Kuřimi, zda by o mě mohla napsat článek. Ten se pak objevil v kategorii
„Knihovnické osobnosti JMK“, jak v elektronické, tak v klasické papírové verzi Duhy.
Článek k nahlédnutí zde:
https://duha.mzk.cz/clanky/sarka-ondruskova-knihovnice-obecni-knihovny-v-jinacovicich
Slovník českých knihovníků
Zřejmě i na základě tohoto článku v Duze jsem byla oslovena v listopadu paní Evou
Kmoníčkovou (Odbor informačních služeb, Oddělení studoven, Moravská zemská
knihovna v Brně). Ta je v MZK zodpovědná za jihomoravská hesla do Slovníku českých
knihovníků. Mají tam být též knihovnice vybraných a vyznamenaných obecních
knihoven. Proto jsem byla oslovena a byl mi zaslán dotazník s tím, že budu uvedena ve
Slovníku českých knihovníků.
Co je Slovník českých knihovníků:
Slovník českých knihovníků (zkratka SCK) je databáze, která zpřístupňuje informace
o osobnostech českého knihovnictví (minulých i současných). Jedná se o kooperační
projekt Národní knihovny ČR, krajských a vybraných odborných knihoven, který byl
iniciován Sdružením knihoven ČR (SDRUK) v roce 2007.
Databáze Slovník českých knihovníků zpřístupňuje informace o osobnostech českého
knihovnictví, které svému povolání leckdy věnovaly celý život a mnohé z nich se
významně zasloužily o jeho rozvoj, ať již pracovaly v oblasti vzdělávání nebo na
jednotlivých odborných úsecích různých typů knihoven.
Slovník českých knihovníků k nahlédnutí:
http://aleph.nkp.cz/F/7T63ERNTUJDI3QMEE6YKJAVM4J1KFK3PVQS87DQLE5TE9B1
IH5-21975?func=find-acc&acc_sequence=000003995
Neumím ani říct, jak si toho nesmírně považuji a jaká je to pro mě pocta.
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Výsledky činnosti veřejných knihoven regionu Brno-venkov, v roce 2015
Knihovny (včetně té naší) každoročně vyplňují Statistický výkaz o knihovně za uplynulý
kalendářní rok. Statistické výkazy jsou sumarizovány a odesílány k dalšímu zpracování
na celostátní úrovni.

Brožuru „Výsledky činnosti veřejných knihoven regionu Brno-

venkov v roce 2015” vydává Městská knihovna Kuřim; brožura nabízí možnost
porovnání výkonů jednotlivých knihoven na regionální úrovni, zabývá se jen knihovnami
v regionu Brno-venkov. V roce 2015 v tomto regionu bylo evidováno 146 veřejných
knihoven, všechny knihovny jsou zřizovány obcí (městem).
Jinačovice

Standart pro dobrou knihovnu
(Pozn.:

Jinačovice

jsou

podle

počtu

obyvatel 500-1000 ve 2. kategorii)
Provozní doba knihovny 5-15 hodin
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Výdaj na nákup fondu v Kč/obyvatele Jinačovice 14,8 Kč/obyvatele
je 30-45
Obnova fondu 10%

Jinačovice asi 5,3%.

Plocha m²/1000 obyv. – 60 m².

Knihovna má cca 30m².

Studijní místa: 6-8
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Internet: 2

1

Webová stránka ano

ANO

On-line katalog ano

ANO

6

Vyhodnocení:
1) Standart provozní doby
Aby došlo k naplnění standartu, bylo by potřeba mít knihovnu otevřenou buď 2x týdně,
nebo 1x týdně déle (min. 5 hodin). Na druhou stranu by byl problém personálně
knihovnu obsadit. A i při tříhodinové pracovní době jsme schopni plnohodnotně
obsloužit všechny čtenáře a návštěvníky knihovny.
Jiné aktivity (katalogizace, webová stránka, dílničky, stezky a pod.) se připravují mimo
provozní (otvírací) dobu knihovny.
2) Výdaj na nákup fondu v Kč/obyvatele je 30-45
- knihovna nesplňuje ani nejnižší kritérium výdaje na nákup knih (nejméně 30 Kč na
osobu). Částka uvedena v broužuře je vypočítána ještě z částky 10 000 Kč, což činilo
14,8 Kč na obyvatele. Po navýšení částky na 15 000 Kč je již výsledek zcela jiný:
21,96 Kč na obyvatele. (Pro srovnání: Rozdrojovice mají 24,3 Kč/obyvatele). Tím, že
se částka vloni navýšila z 10 000 na 15 000 Kč, společně se slevou 30% na nákup
nových knih (díky MK Kuřim) už tato suma tvoří velmi významnou částku na nákup nové
kvalitní literatury.
Bylo by příjemné navýšenou částku (15 000) udržet po letošní rok a také každý rok
lehce navyšovat. Pokud bychom chtěli dosáhnout nejnižší částky, která je uvedena ve
standartu, musela by knihovna získat na nákup knih cca 20 500 Kč.
Bylo by možné se postupem let k této částce postupně dopracovat navyšováním
rozpočtu na knihy?

3) Obnova fondu
Pozn.: Fond ve volném výběru o velikosti 4200 knihovních jednotek by měl být doplněn
ročně o 420 přírůstků. Za rok 2016 získala knihovna 226 ks knih – jedná se tedy
o obnovu asi 5,3%. Knihy jsem letos neodepisovala žádné.

4) Plocha knihovny
Standart: Plocha m²/1000 obyv. je 60 m². Obecní knihovna Jinačovice má cca 30m².
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Jsem si ale vědomá toho, že na akce většího typu mám k dispozici rozlehlou vedlejší
místnost (čítárnu).

5) Studijní místa
Standart je 6-8 studijních míst. Knihovna má 3 studijní místa, ale v případě potřeby
neomezený počet studijních míst ve vedlejší čítárně.
6) Veřejný internet
Standart je 2 veřejné internety. My máme jeden veřejný internet a ten je využíván
velmi minimálně dvěmi-třemi uživateli za rok (opakovaně). Druhý počítač s veřejným
internetem by u nás neměl žádné využití.

7) Webová stránka
Webovou stárnku máme funkční, pěknou, neustále aktualizovanou. Na webovou
stránku knihovny http://www.jinacovice.cz/knihovna/ se celkem podívalo 22 872 čtenářů,
za rok 2016 to tedy bylo 2797 náhledů (v roce 2015 2760 náhledů).

8) On-line katalog
On-line katalog máme. Během roku 2016 bylo do on-line katalogu z prostoru mimo
knihovnu nahlédnuto 138x (vloni 13x!!!), na uživatelská konta byl vstup celkem 19x
(vloni 14x).
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OSTATNÍ – RŮZNÉ
Kalamita v knihovně – rok poté
Koncem listopadu 2015 nastala v knihovně
mírná kalamita. V sousedství (záchod na hřišti
mateřské školy?) praskla voda a prosákla až do
knihovny. Radiátor mokrou skvrnu vysušil, plíseň
nevznikla, nicméně zeď vypadá stejně nepěkně
jako na fotce i nyní, po roce. Byla bych moc
ráda, kdyby doško k vymalování.

Naslouchám(e) čtenářům
Čtenáři projevili zájem, aby byla jednodušší orientace v knihách pro nejmenší děti, aby
se snadněji dalo dohledat tzv. „první čtení” (knihy pro začínající čtenáře, prvňáčky).
Proto pro jejich snažší orientaci
jsem navrhla samostatnou
polici.

Výstavy v knihovně
V knihovně

také

proběhlo
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tématických výstav knížek (např.
vánoční tvoření, knihy na prázdniny,
knihy na dovolenou, první čtení,
poezie, čarodějnice, recepty...)
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AKCE V KNIHOVNĚ
V roce 2016 proběhla jedna naučná stezka (v celkovém pořadí už dvanáctá,
motorizovaná šestá stezka).
Stezka proběhla v sobotu 24. 4. 2016. Z Jinačovic jsme jeli do Veverské Bítýšky, kde
jsme navštívili Jarošův mlýn s hodinovou prohlídkou. Z Jarošova mlýna jsme pak pěšky
došli do Hálová mlýna, kde byly soutěže, úkoly a oběd. Stezka byla dlouhá cca 13 km,
zúčastnilo se celkem 22 zájemců, a to ve věku od 5,5 roku do 66 let. Celkem šlo
11 dospělých, 11 dětí a 1 pes.
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Tvoření na akci “Rozsvěcení vánočního stromu”, 27. 11. 2016
V neděli 27. 11. 2016 jsem se již pošesté aktivně podílela na tradičníakci s názvem
“Rozsvěcení vánočního stromu“.
V čítárně bylo pro děti nachystáno sedm různých tvoření:
- vyškrabávací obrázky
- vystřihování papírových vloček a zdobení cédéček
- výroba kouzelných (neviditelných) obrázků
- vymalovávání pohlednic
- vymalovávání puzzle
- 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 40 dětí.
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Charita
V roce 2016 jsme odevzdali 17,5kg víček. Víčka momentálně odevzdáváme na ZŠ
Hudcova v Brně-Medlánkách, kde je sběrné místo.
Nemocná Adélka, pro kterou jsme vloni i letos sbírali pohlednice, bohužel letos zemřela.
Časopis Knihovnický občasník
Také v roce 2016 jsem vydávala Knihovnický občasník, již pouze v elektronické
podobě, ke stažení pro čtenáře a zájemce zdarma na webu knihovny. Za rok 2016 byla
nepravidelně vydána 2 čísla, a to v měsících únor a říjen.
Jiná publikační činnost
Do staronového jinačovského zpravodaje Zpravodaj Jinačovice (1/2016) jsem přispěla
jedním článkem.
Ve spolupráci s panem Buršíkem jsme sepsali článek o Jaroslavu Jebáčkovi (v roce
2015), tento článek byl otisknutý v únorové Zlobici (2/2016). Článek k nahlédnutí zde:
http://www.knihovna.jinacovice.cz/napsali/zlobice_2016_02.jpg
Výměnný fond
V

listopadu

2016

z Městské

knihovnice
knihovny

nám

v Kuřimi

přivezly

nový výměnný fond – jednalo
se o 175 ks knih v ceně
44.039

Kč,

a

zároveň

si

odvezly ten předchozí.
Zároveň dovezly poprvé i 6 CD s mluveným slovem. Řešilo se, zda naše knihovna,
která nemá žádnou písemnou smlouvu s OSOU (OSA = Ochranný svaz autorský),
může tyto audioknihy půjčovat. Kuřim tato práva má. Nakonec díky tomu, že se jedná
o VF, může tato CD naše knihovna půjčovat. Ale kdybych sama zakoupila do knihovny
CD, tak je půjčovat bez smlouvy nesmím. Kromě těchto 6 CD s mluveným slovem nám
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dorazily i anglicky psané knihy s anglicky namluvenými CD jako přílohami ke knihám.
Na tyto CD a knihy máme rovněž speciální regál.
Výměna VF mohla být zrealizována i díky p. Ester Veselovské, která mi aktivně sháněla
bedny k přepravě VF do Městské knihovny Kuřim.

Webová stránka
Neustále spolupracuji s Petrem Příborským. Během roku na stránku umístil kolem 55
různých informací, vycházejících z mých e-mailových požadavků. Petr vždy pracuje
s větším množstvím informací, které mu průběžně odesílám, průměrně to vychází skoro
1 informace na web knihovny týdně.
Na webovou stránku knihovny http://www.knihovna.jinacovice.cz/se celkem podívalo 22
872 čtenářů, za rok 2016 to tedy bylo 2797 náhledů (v roce 2015 2760 náhledů).

Facebook
Knihovna má též svůj účet na sociální síti Facebook. Zde ukládám fotky i videa z akcí,
např. ze stezek. Zatím má knihovna 96 „fanoušků“.
Soutěže
Na webu knihovny proběhlo během roku 2016 celkem pět soutěží pro děti. Ty se však
nesetkaly s žádným ohlasem, proto je příští rok už nebudu pořádat.
Projekt naučné stezky Senářov-Koryta na webu knihovny
Na web Obecní knihovny byl letos vystaven Projekt naučné stezky Senářov-Koryta.
Obec Jinačovice již dříve zpracovala projekt tří místních naučných stezek. Cílem tohoto
projektu bylo seznámit občany s nejbližším okolím obce a vytvořit pro ně vycházkové
trasy. Kompletně byla zpracována první místní naučná stezka Koryta-Senářov. Jedná
se o projekt osmi informačních panelů, které měly být umístěny na trase o délce asi
šesti kilometrů v lokalitě Koryta a Senářov. Obec se snažila získat finanční prostředky
na vybudování této místní naučné stezky z dotačních titulů Ministerstva pro místní
rozvoj. Žádosti o dotaci byly podávány opakovaně v letech 2011, 2012 a 2013, bohužel
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ani v jednom roce nebyla dotace obci schválena. Jiné dotační tituly tento typ akcí
nepodporovaly. Proto jsem chtěla, aby se zájemci mohli s plánovanou místní naučnou
stezkou seznámit alespoň tímto způsobem. Zestručněné texty jednotlivých panelů již
byly zveřejněny v roce 2014 v jinačovickém Zpravodaji a od roku 2015 byly
zveřejňovány v regionálním měsíčníku pro severní Brněnsko NaDohled.
Po domluvě s paní ing. Dvořáčkovou jsou na webu knihovny nyní kompletní verze, plné
texty i všechny fotografie, které byly k danému tématu sesbírány a použity.
Jedná se o tato témata:
Panel č. 1: Začátek naučné stezky
Panel č. 2: Dálniční těleso. Pozůstatky Německé průchozí dálnice.
Panel č. 3: Senářov - liniová výsadba
Panel č. 4: Pamětní místa "U zeleného stolu" a "U Rumunů". Lesy v okolí obce
Panel č. 5: Panoráma. Historie, současnost a atributy obce.
Panel č. 6: Mokřad, Myslivost v obci, Fauna a flóra.
Panel č. 7: Vodojem, zásobování obce vodou, vodní hospodářství.
Panel č. 8: Liniová výsadba na Korytech, JZD a zemědělství v obci.

„Kam s dětmi“ nově na webu knihovny
Na webu knihovny je také nová sekce „Kam s dětmi“, kde zájemci naleznou několik
možností, jak strávit s dětmi volný čas. Jedná se o tyto lokality:
Bruno Family Park, Slatina (únor 2016)
Discgolf Lesná (leden 2016)
Kostkoland (leden 2016)
Motokáry Kart Aréna Brno (říjen 2015)
Výlet za permoníky (září 2015)
JumpPark Brno (červen 2015)
BOWLING herna a restaurace Sypka Blansko (duben 2015)
VIDA science centrum Brno (únor 2015)
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Vzdělávání
V období od dubna do června 2016 jsem se zúčastnila tutorovaného, plně
e-learningového kurzu Digitalizace v knihovnách, který zdarma pořádala Moravská
zemská knihovna v Brně. Do tohoto kursu jsem se stejně jako vloni a předloni přihlásila
za Obecní knihovnu Jinačovice.
Tento kurz byl zatím nejtěžší z těch, které jsem absolvovala, téma Digitalizace pro mě
bylo nové a neznámé. Celkem šlo o 9 lekcí.
1) Úvod do digitalizace
2) Identifikátory
3) Skenování
4) Úprava obrazových dat
5) OCR
6) Metadata I.
7) Metadata II.
8) Zpřístupnění
9) Dlouhodobá ochrana digitálních dat.

Plány na rok 2017


Nadále podnikat naučné stezky – dovolí-li počasí a zdraví (motorizované –
doprava vlastními vozy do 20km od okolí obce)



Nákup knih a katalogizace knih – tam došlo ke změně. Nyní knihy zkouším
nakupovat přes Kuřim, tj. já si knihy objednám, v kuřimské knihovně mi je zajistí,
zpracují (obalí, oštítkují), pak je buď dovezou (nebo dovezeme sami), já je
zkatalogizuji a obratem se hned mohou půjčovat. Sleva díky nákupu přes
kuřimskou knihovnu je 20-30%.
 Nadále vydávat časopis “Knihovnický občasník” v elektronické verzi.
 Publikační činnost
o občas Zlobice, případně i místní zpravodaj
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Webová stránka – nadále budu po domluvě spolupracovat s Petrem
Příborským, který bude web aktualizovat dle potřeby jako dosud. Letos jsme se
dohodli na změně vzhledu webových stránek a jejich reorganizace – proto bych
byla ráda, aby se počítalo s případným navýšením financí pro p. Příborského,
protože zřejmě letos správou webové stránky stráví více času než v předchozích
letech.



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

Požadavek na rozpočet do knihovny na rok 2017:


Nákup nových knih. Vloni byla částka navýšena z 10 na 15 000 Kč. Když se
k tomu připočítá sleva 20-30% na nákup knih díky nákupu přes kuřimskou
knihovnu, již je to částka, se kterou se dá nakoupit. Pokryje to alespoň některé
knižní novinky, a dokoupení dílovek (tj. máme předchozí díly a musíme dokoupit
další, aby série byly kompletní).

Pokud bychom chtěli dosáhnout nejnižsího

standartu pro obecní knihovny, měla by být částka navýšena minimálně na
20 500 Kč.


Je důležité neustále “lákat” na nové knihy, nejen na knihy z VF, kde jsou knihy již
neaktuální a nejedná se o novinky.



Předplatné časopisů – pouze na rok zkušebně Čtyřlístek



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, či navýšená dle jeho požadavků –
letošní rok nás čeká velká reorganizace webové stránky.



Stezky: dle stejných podmínek jako v předchozích letech



Dílničky: dle stejných podmínek jako v předchozích letech

Za Obecní knihovnu Jinačovice zpracovala Šárka Ondrušková

17. 1. 2017, Brno
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