Výroční zpráva z Obecní knihovny
Jinačovice za rok 2017
ROČNÍ STATISTIKA:
Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2017 je 59 (v roce 2016 54).
Za celý rok proběhlo 691 čtenářských návštěv (v roce 2016 631).
Uskutečnilo se 1358 výpůjček (v roce 2016 1304).
Na webovou stránku knihovny http://www.jinacovice.cz/knihovna/ bylo za rok 2017
učiněno celkem 2072 náhledů (v roce 2016 2797 náhledů).
V knihovně je registrováno 59 čtenářů, z toho má svou průkazku 21 dětí do 15i let –
tedy 35,6% ze zaregistrovaných členů jsou děti. V roce 2016 to bylo 20 dětí.

Výpůjčky:
Půjčilo se celkem 1441 ks knihovních jednotek, z toho 1358 knih a 83 časopisů.
Ze 1358 ks knih je to:
- 983 ks beletrie pro dospělé (72,38% z celkového počtu půjčených knih; vloni 67,13%)
- 55 ks naučné literatury pro dospělé (4,05% z celkového počtu půjčených knih;
vloni 4,58%)
- 292 ks beletrie pro děti (21,5% z celkového počtu půjčených knih; vloni 25,71%)
- 28 ks naučné literatury pro děti (2,06%; vloni 2,56%)

Na veřejný internet dochází pravidelně pouze jeden zájemce. S ohledem na nový
zákon o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, nastanou v roce 2018 zřejmě změny ve využívání veřejného internetu.
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Za rok 2017 přibylo do knihovny 310 nových knih.
Z toho:
140 ks knih – beletrie pro dospělí (z toho jedna česko-francouzská)
132 ks knih – beletrie pro děti (z toho 6 ks anglických)
19 ks knih – naučná dospělí
19 ks knih – naučná děti

Z toho:
187 ks darů
123 ks nákup

DARY:
Soukromí dárci (Ondrušková, Veselovská, Sedláčková, Binková) – 58 ks knih
Medlánky Sýpka – 13 ks
čtenáři Jinačovice – 12 ks )*
čtenáři Řečkovice – 26 ks (poslední várka darů byla v hodnotě 2880 Kč)
Levné knihy – 2 ks
Nakladatelství Host – 50 ks knih (cca 15 500 kč)
Městská knihovna Kuřim – 23 ks knih z VF (cca 4720 Kč)
Bunkr Brno – 2 ks
Obec Jinačovice – 1 ks
)* Poznámka: Darů z řad jinačovských čtenářů bylo daleko více, ale většinou
nepoužitelné – rovnou na vyhození; v omezeném množstvíé jsem knihy využila na
odměny, případně se odesílají do Městské knihovny Kuřim (např. duplikáty) a oni je pak
nabízejí dalším knihovnám v regionu.
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NÁKUPY 123 knih:
Levné knihy Vídeňská

4 ks knih

Levné knihy Cimburkova

36 ks knih

Levné knihy Masarykova

9 ks knih

Levné knihy Dornych

3 ks knih

Knihcentrum Olympie

14 ks knih

Vladimíra Rašková Tišnov

26 ks knih

Euromedia Group

28 ks knih

Kanzelsberger Masarykova

1 ks knihy

Dobrovský Joštova

2 ks knihy

Proběhlo celkem 16 nákupů:
Levné knihy (Vídeňská, Dornych, Cimburkova, Masarykova)
Knihcentrum Olympie
Městská knihovna Kuřim (Vladimíra Rašková Tišnov, Euromedia Group)
Kanzelsberger Masarykova
Dobrovský Joštova

Knihovna má ke dni 31. 12. 2017 celkem 4250 knihovních jednotek.
Je to dáno tím, že během roku 2017 přibylo 310 ks knih, ale také proběhl odpis
některých knih a bylo odepsáno 301 knih - viz přiložená tabulka.
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Počáteční
Přírůstky Úbytky
stav

Konečný
stav

4241

310

301

4250

4241

310

301

4250

4241

310

301

4250

Naučná

506

19

80

445

Beletrie

2217

140

76

2281

Mládež naučná

270

19

19

270

Mládež beletrie

1248

132

126

1254

Celkem dokumentů
Knihy
Knihovna Jinačovice
Z toho
dokumenty: Z toho
lokace:

Z toho
tematika:

KNIŽNÍ DARY PRO KNIHOVNU
Jestliže byl rok 2016 pro mě zajímavý v tom knihovnickém profesním slova smyslu
(Metodická návštěva metodičky MZK, článek v Duze “Knihovnické osobnosti JMK”,
heslo ve “Slovníku českých knihovníků”), letošní rok byl zajímavý spíše po stránce
získávání knižních darů do knihovny.
Díky nakladatelství HOST získala naše knihovna dosud největší knižní dar, a to 50 ks
knih v celkové hodnotě cca 15 500 Kč, což je více než roční rozpočet knihovny na
nákup knih. Knihy od HOSTu patří k těm nejpůčovanějším, často se jedná o významné
severské autory detektivního žánru. Tento dar jsem mohla získat zejména díky p. Daně
Blatné, která ho zprostředkovala. Letos poprvé jsme dostali dary z oblasti dětské
literatury, a to zejména díky p. Evě Sedláčkové. Knižní dary jsme od HOSTu do
knihovny získali už v letech 2013 a 2014, ale ten v roce 2017 byl nejhodnotnější
a nejpočetnější. Nakladatelství HOST za knižní dar nic nežádá, pouze poděkování
v novinách. To se také uskutečnilo, poděkování vyšlo jak ve Zpravodaji Jinačovice
(3/2017), tak ve Zlobici (11/2017), na webu i na facebooku knihovny. Jsem velmi ráda,
že se tento dar uskutečnil a jsem vděčná zejména p. Daně Blatné, že ho už potřetí pro
jinačovskou knihovnu zajistila.
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Městská knihovna Kuřim zase nabízí zdarma knihy, které již v rámci výměnného fondu
prošly “kolečkem” mezi menšími knihovnami, které VF využívají. Knihy jsou
v nádherném stavu, “jako nové”. Letos jsme získali 23 knih v ceně přes 4700 Kč.
Rovněž od čtenářů a přátel z Řečkovic a Medlánek jsem získala řadu knih, přičemž
např. poslední várka darů byla v hodnotě 2880 Kč.
Celkem se tedy jedná o dary v ceně víc než 23 000 Kč, a to nemluvím o ostatních asi
devadesáti knihách darů jednotlivých soukromých dárců.

Revize v knihovně
Odpis knih proběhl zároveň s revizí knihovního fondu, která probíhala ve dnech
2.-3. 3.2017 ve spolupráci s knihovnicemi Lenkou Šefferovou a mgr. Jitkou Štěpánovou
z Městské knihovny v Kuřimi. Výsledek revize je takový, že od poslední revize v roce
2012 chybí 10 knih, přičemž u 8 to vypadá jako chybně provedený odpis z minule, dvě
"ztracené" knihy jsou bohužel skutečně ztracené.
Během revize došlo také k návrhu knih k odpisu. Odepsalo se jich celkem 310 kusů.
Tyto knihy byly nabízeny zdarma
čtenářům

(i

nečtenářům),

byly

nabízeny místní mateřské škole,
několik beden knih jsem vezla na
vyžádání

do

nabízely

i

Brna,
na

knihy

se

Rozsvěcení

vánočního stromu. Po této akci již
byly knihy navrženy k likvidaci.
Další revize nás čeká v roce 2022.
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Poplatky
V knihovně bylo vybráno 1350 Kč za rok 2017, 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. Upomínky se nevybírají. Upomínkové
e-maily odesílám sama nárazově, nemáme systém, který by upomínky odesílal
automaticky sám po uplynutí výpůjční lhůty. Čtenáři si svoje knihy mohou sami
prodloužit dle manuálu na webu knihovny.

Periodika
Knihovna v současné době odebírá pouze Čtyřlístek – časopis pro děti. Ten se stále
půjčuje a je o něj velký zájem, proto ho budeme odebírat i v roce 2018. Do knihovny
také zdarma dochází časopisy Duha a Kamarádi.
Knihovnický časopis Duha 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 již od roku 2014 zadarmo,
pokud tato nabídka stále trvá, budu ho odebírat zdarma i letos.
Výsledky činnosti veřejných knihoven regionu Brno-venkov, v roce 2016
Knihovny (včetně té naší) každoročně vyplňují Statistický výkaz o knihovně za uplynulý
kalendářní rok (viz příloha na konci zprávy). Statistické výkazy jsou sumarizovány
a odesílány k dalšímu zpracování na celostátní úrovni.

Brožuru „Výsledky činnosti

veřejných knihoven regionu Brno-venkov” vydává Městská knihovna Kuřim; brožura
nabízí možnost porovnání výkonů jednotlivých knihoven na regionální úrovni, zabývá se
jen knihovnami v regionu Brno-venkov. Knihovny odesílají své statistiky začátkem
nového kalendářního roku, ale než se brožura zesumarizuje a vydá se, nějakou dobu to
trvá. Takže teprve koncem roku 2017 dostáváme brožuru s výsledky činnosti za rok
2016, proto zde výsledky mohu uveřejňovat s „ročním zpožděním”.
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V roce 2016 v tomto regionu bylo evidováno 145 veřejných knihoven, všechny knihovny
jsou zřizovány obcí (městem). Níže uvedená tabulka se tedy týká zpětně roku 2016!,
nikoliv roku 2017. Tabulka za rok 2017 vyjde až v roce 2018.
Jinačovice

Standart pro dobrou knihovnu
(Pozn.:

Jinačovice

jsou

podle

počtu

obyvatel 500-1000 ve 2. kategorii)
Provozní doba knihovny 5-15 hodin

3

Výdaj na nákup fondu v Kč/obyvatele Jinačovice 21 Kč/obyvatele
je 30-45

(v roce 2015 to bylo 14,8 Kč/obyvatele)

Obnova fondu 10%

Jinačovice 5%

Plocha m²/1000 obyv. – 60 m².

Knihovna má cca 30m² - (ve statistice
uvedeno 42m²)

Studijní místa: 6-8

3 (studijní místa v samotné knihovně),
Ve statistice uvedeno 20 (studijní místa v
„čítárně”)

Internet: 2

1

Webová stránka ano

ANO

On-line katalog ano

ANO
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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

(nákup

knih,

jejich

zpracování,

katalogizace,

seznamy

novinek

a výměnného fondu, webová stránka, facebook, soutěže, 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), ale již došlo ke značnému posunu. Podle statistiky jsme v roce 2015 vydali
14,8 Kč na obyvatele, v roce 2016 to již bylo 21 Kč na obyvatele.
Přesto nám ještě částka ke splnění alespoň nejnižšího kritéria chybí. Pro srovnání,
Obecní knihovna Rozdrojovice má 31 Kč/obyvatele).
Pozn.: V roce 2017 knihovna disponovala částkou 15 000Kč a společně se slevou 30%
na nákup nových knih (díky MK Kuřim) už tato suma tvoří velmi významnou částku na
nákup nové kvalitní literatury. A spolu s každoroční obměnou výměnného fondu se
domnívám, že ke čtenářům se skutečně dostane každý rok kvalitní nová literatura.
Např. v roce 2017 to bylo 185 knih z VF, 187 ks darů, 123 ks nových knih, celkem tedy
téměř 500 nových knih.

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 v roce 2016 neodepisovala žádné.
Pozn.: V roce 2017 již docházelo i k odpisům, ale to bude zahrnuto v příštím roce
v brožuře za rok 2017.
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4) Plocha knihovny
Standart: Plocha m²/1000 obyv. je 60 m². Obecní knihovna Jinaèovice má cca 30m², ve
statistice je překvapivě uvedeno 42m².Jsem si vědomá toho, že na akce většího typu
(dílničky, přednášky) 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
pouze jedním čtenářem. Druhý počítač s veřejným internetem by u nás neměl žádné
využití.

7) Webová stránka
Webovou stárnku máme funkční, přehlednou, 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, na uživatelská konta byl vstup celkem 19x.
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OSTATNÍ – RŮZNÉ
13. populárně-naučná stezka „Po stopách Franty Kocourka”
roce 2017 proběhla jedna naučná stezka (v celkovém pořadí už třináctá). Po třinácti
měsících od poslední výpravy jsme se tentokrát sešli v sobotu 26. května 2017
v Řečkovicích a společně jsme se vydali po stopách Franty Kocourka. Nejdříve jsme
tedy navštívili soukromé muzeum Franty Kocourka, jehož majitelem a zřizovatelem je
pan František Kocman – dlouholetý Frantův přítel, manažer a asistent. Po této
hodnotné exkurzi byly pro děti venku připraveny na dvou místech různé soutěže, kde
měly předvádět svoji sílu, hbitost, šikovnost, nápaditost i kreativitu. Skládaly obří puzzle,
házely míčky a kroužkem na plyšového kocoura, zvedaly maketu činky, hledaly v parku
svíčky (které jim poté posloužily jako losy do tomboly), soutěžily v namotávání nitě
s bonbónem jazykem a podobně. Pro rodiče byl nachystaný kvíz na znalost hantecu.
Děti cestou získávaly indicie, podle kterých na konci výletu musely najít hrob Franty
Kocourka. Na této stezce nás bylo 26 a to ve věku od necelých tří měsíců do 66 let,
zájemci byli z Jinačovic, Medlánek, Klobouků a Kuřimi.O této stezce vyšel článek ve
Zlobici – viz: http://www.knihovna.jinacovice.cz/napsali/zlobice_2017_07.png
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Besedy v ZŠ Hudcova, březen-listopad 2017
Během roku 2017 proběhly pod mým vedením čtyři besedy v Základní škole Hudcova
v Brně-Medlánkách. Tyto besedy, které dělám ve svém volném čase a za použití knih a
propagačních materiálů z jinačovské knihovny, dělám vždy pod hlavičkou Obecní
knihovny Jinačovice.
Besedy se týkaly buď života a díla pana Zdeňka Milera, nebo Josefa Lady.
Na besedě o Zdeňku Milerovi se žáci dozvěděli zajímavosti z jeho života, na ukázku
měli knihy nejen s Krtečkem, ale i méně známé knihy ilustrované tímto autorem,
společně s Andrewem Feustelem se podívali i do vesmíru, s plyšovým krtečkem se
naučili rozpoznávat citoslovce a vše bylo zakončeno všeobecným testíkem, který
všichni splnili na jedničku.
Během besedy o Josefu Ladovi se žáci mohli seznámit například s plakátem "Braňte
knihu", který pan Lada vytvořil na základě přání Jiřího Mahena. Děti měly také za úkol
formou hry seskládat správně básničky pana Lady. Děti v letošním roce mají jako
povinnou

četbu

kocourka

Mikeše, proto pro ně bylo
přínosné, seznámit se nejen
s touto knihou, ale i s
ostatními

knihami

ilustracemi

pana

a

Josefa

Lady.
Čtyř besed se zúčastnilo
celkem 85 dětí, žáků 2. a 3.
tříd.
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Tvoření na akci "Rozsvícení vánočního stromu", 3. 12. 2017
V neděli 3. 12. 2017 jsem se již pošesté aktivně podílela na tradiční akci s názvem
"Rozsvícení vánočního stromu".
V čítárně bylo pro děti nachystáno sedm různých zastavení:
- vyškrabávací obrázky
- vymalovávání pohlednic
- vymalovávání puzzle
- navlékání neonových korálek
- přáníčka pro radost
- výroba náhrdelníku
- výroba knižních záložek
- razítkování pro nejmenší
- skládaní puzzle pro nejmenší
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.
(Autorka některých fotografií: Pavla Chrápavá).
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Charita
V roce 2017 jsme odevzdali 17,3kg víček z pet lahví. Víčka momentálně odevzdáváme
na ZŠ Hudcova v Brně-Medlánkách, kde je sběrné místo. Aktuálně nevím, pro které dítě
nebo na jakou akci jsou vršky sbírány. Vršky budu odevzdávat ještě v roce 2018,
protože už nyní jsou v knihovně asi tři pytle vršků. Ale nejsem si jistá, zda chci se
stejnou akcí pokračovat i v příštím roce – zdá se mi, že tato akce začíná postrádat
smysl; zejména z důvodu, že postrádám zpětnou vazbu, na co a jak jsou vršky využity.

Časopis Knihovnický občasník
Také v roce 2017 jsem vydávala Knihovnický občasník, již pouze v elektronické
podobě, ke stažení pro čtenáře a zájemce zdarma na webu knihovny. Za rok 2017 byla
nepravidelně vydána 2 čísla, a to v měsících leden a červen
Jiná publikační činnost
Do jinačovských novin Zpravodaj Jinačovice jsem přispěla třemi články:
Článkem Třináctá populárně-naučná stezka po stopách Franty Kocourka (2/2017),
Článkem Vzácný Host (3/2017) a Článkem Z Jinačovic na Strahov (3/2017).

ZLOBICE
Do kuřimské ZLOBICE jsem přispěla třemi články.

V čísle 7-8/2017 vyšel článek

Třináctá populárně-naučná stezka, tentokrát "Po stopách Franty Kocourka" . V listopadu
pak vyšlo poděkování nakladatelství HOST za knižní dary (článek Vzácný HOST v
Obecní knihovně Jinačovice) a také vzpomínka na XII. Všesokolský Slet v Praze
(článek Z Jinačovic až na Strahov... a zase zpátky!. Všechny tyto články jsou k
shlédnutí na webové stránce knihovny.
http://www.knihovna.jinacovice.cz/napsali/napsali.php
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Výměnný fond
Dne 4. 12. 2017 Břetislav Bém odvezl do Kuřimi a zpět rovnou dovezl nový výměnný
fond – jednalo se o 184 ks knih za 44 177,-Kč.

Webová stránka
Neustále spolupracuji s Petrem Příborským. Během roku na stránku umístil kolem 50
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
24944 čtenářů, za rok 2017 to tedy bylo 2072 náhledů.
Facebook
Knihovna má též svůj účet na sociální síti Facebook. Zde ukládám fotky i videa z akcí,
např. ze stezek. Rovněž zde píši aktuální informace ohledně provozní doby knihovny,
vystavuji nové knihy (často s předstihem), odpovídám na dotazy, které se týkají
knihovny. Naposledy jsem například vystavila obálky a anotace 184 knih z výměnného
fondu, což odpovídá několikadenní práci (shromažďování informací a dat).
Zatím má knihovna 153 sledujících (vloni 96).
Soutěže
Letos proběhly dvě soutěže (poznej knihu postavenou z lega), ale setkaly se
s minimální odezvou. Jedna soutěž byla vyhodnocena, druhá ne.
„Kam s dětmi“ na webu knihovny
Na webu knihovny je od loňského roku sekce „Kam s dětmi“, kde zájemci naleznou
několik možností, jak strávit s dětmi volný čas. Letos jsem přidala Bludiště v kukuřici a
Bylinkový ráj Sonnentor (Čejkovice u Hodonína). Aktualizovala jsem informace o
Kostkolandu a info o Permoniu.
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Vzdělávání
V první polovině roku jsem se zúčastnila plně e-learningového kurzu „Knihovník
v dětské knihovně“, který pořádala Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Plány na rok 2018
• Nákup knih a katalogizace knih.
Pokračovala bych v tom, co bylo zavedeno vloni – větší množství knih
objednávat a nakupovat přes Městskou knihovnu Kuřim. Tj. já do Kuřimi zašlu
seznam s knihami, o které mám zájem, a Kuřim ve dvou různých knihkupectvích
(Vladimíra Rašková Tišnov, Euromedia Group), kde mají nasmlouvanou slevu,
knihy objedná, v Kuřimi obalí a pak buď dovezou zpracované do Jinačovic, nebo
je tam vyzvedneme. Tyto knihy jsou pak se slevou 20-30% proti normální ceně
v obchodech a navíc se ušetří jedna cesta do Kuřimi.
• Publikační činnost
o nadále Zlobice, případně i místní zpravodaj, bude-li o čem psát
•

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

•

Naučné stezky – zájem od čtenářů by byl, jen stále bojuji s nedostatkem času –
proto stezky jen na základě toho, jestli si to budu umět sama časově
zorganizovat

•

Pomoc obci při přípravě oslav 100. let výročí vzniku republiky
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Požadavek na rozpočet do knihovny na rok 2018:
•

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 měli dosáhnout nejnižšího

standartu pro obecní knihovny měla by být částka navýšena dle rovnice počet
obyvatel obce x (nejméně) 30Kč.
•

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

•

Předplatné časopisů – Čtyřlístek se u nejmladší generace osvědčil, budeme ho
tedy odebírat i nadále.

•

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. V roce
2017 k plánované reorganizaci webové stránky nedošlo z důvodu nedostatku
času na obou stránách

•

Stezky: dle stejných podmínek jako v předchozích letech

•

Dílničky: dle stejných podmínek jako v předchozích letech
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Příloha: Roční výkaz o knihovně za rok 2017
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Za Obecní knihovnu Jinačovice zpracovala Šárka Ondrušková

19. 1. 2018, Brno
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