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Výroční zpráva z Obecní knihovny 

Jinačovice za rok 2018 

ROČNÍ STATISTIKA: 

Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2018 je 63  

(v roce 2017 bylo 59), počet čtenářů s aktuálně zaplacenou registrací: 52. 

Za celý rok proběhlo 742 návštěv (v roce 2017 691). 

Uskutečnilo se 1105 výpůjček (v roce 2017 to bylo 1358 výpůjček). 

 

Na webovou stránku knihovny http://www.jinacovice.cz/knihovna/ bylo za rok 2018   

učiněno celkem 1637 náhledů (v roce 2017  2072 náhledů). 

V knihovně je registrováno 63 čtenářů, z toho má svou průkazku 25 dětí do 15i let –  

tedy 39,7% ze zaregistrovaných členů jsou děti.  V roce 2017 to bylo 35,6% dětí.  

 

Výpůjčky: 

Půjčilo se celkem 1105 ks knihovních jednotek, z toho 1054 knih a 51 časopisů. 

Ze 1054 ks knih je to: 

- 728 ks beletrie pro dospělé (69,07% z celkového počtu půjčených knih, vloni 72,38%) 

- 57 ks naučné literatury pro dospělé (5,4% z celkového počtu půjčených knih, vloni 

   4,05%). 

- 256 ks beletrie pro děti (24,2% z celkového počtu půjčených knih, vloni 21,5%) 

- 13 ks naučná literatura pro děti  (1,2%, vloni 2,06 %). 

 

 

 

http://www.jinacovice.cz/knihovna/
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Za rok 2018 přibylo do knihovny 350 nových knih. 

 

Z toho: 

• 206 ks  beletrie pro dospělí 

• 106 ks beletrie pro děti 

• 29 ks knih  naučná dospělí 

• 9 ks knih  naučná děti 

 

Z toho: 

• 198 ks darů 

• 152 ks nákup 

 

 

DARY – 198 ks: 

• čtenáři Brno - 87 ks 

• čtenáři Jinačovice - 4ks )* 

• Crew - 4 ks 

• Městská knihovna Kuřim – 103 knih z vyřazeného VF! 

)* Poznámka: Darů z řad jinačovských čtenářů bylo daleko více, ale většinou 

nepoužitelné – rovnou na vyhození; v omezeném množství jsem knihy využila na 

odměny, případně se odesílají do Městské knihovny Kuřim (např. duplikáty) a oni je pak 

nabízejí dalším knihovnám v regionu. Některé z nabízených knih skončily pod vánočním 

stromečkem na akci Rozsvícení vánočního stromu (2. 12. 2018). 

Knihy výměnného fondu z Kuřimi, poté, co absolvují kolečko po knihovnách z regionu, 

jsou potom zdarma nabízeny webové stránce knihovny Kuřim. V roce 2018 jsem pro 

naši knihovnu získala z VF Kuřim 103 knih v celkové hodnotě 22 528Kč. 
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NÁKUPY -  152 ks: 

Ami Publishing    5 ks knih 

Luxor KrPole    4 ks knih 

Levné knihy Cimburkova  24 ks knih 

Levné knihy Masarykova    1 ks knihy 

Levné knihy Olympie  16 ks knih 

Levné knihy Globus          41 ks knih 

Vladimíra Rašková Tišnov  38 ks knih 

Euromedia Group    23 ks knih 

Proběhlo celkem 11 nákupů: 

Ami Publishing, Levné knihy Globus 2x, Levné knihy Tesco 2x, Olympie 1x, 

Městská knihovna Kuřim (Vladimíra Rašková Tišnov, Euromedia Group) 2x, Luxor. 

 

V roce 2018 jsem dokupovala zejména povinnou četbu, která v knihovně buď chyběla 

úplně, nebo to byly knihy vydané kolem roku 1960. Stare knihy jsem odepisovala                   

a nahrazovala novými tituly. 

. 
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Knihovna má ke dni 31. 12. 2018 celkem 4576 knihovních jednotek. 

Je to dáno tím, že během roku 2018 přibylo 350 knih, a bylo odepsáno 24 knih – viz 

přiložená tabulka. Odepisovala se stará (zužitá) povinná četba a nahrazovala se 

dokupem nové povinné četby. 

 

 Skrýt lokace  Skrýt tematiky  
Počáteční 

stav 
Přírůstky Úbytky 

Konečný 

stav 

 Celkem dokumentů   4250   350   24   4576  

 Z toho 

dokumenty:  

 Knihy   4250   350   24   4576  

 Z toho 

lokace:  

 Knihovna Jinačovice   4250   350   24   4576  

 Z toho 

tematika:  

 Naučná   445   29   0   474  

 Beletrie   2281   206   20   2467  

 Mládež 

naučná  
 270   9   0   279  

 Mládež 

beletrie  
 1254   106   4   1356  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://katalog.mkkurim.cz/clavius/l.dll?BTPS~Pcislo1=++++++++++++&Pcislo2=++++++++++++&Datumvloz1=01.01.2018&Datumvloz2=31.12.2018&EDD=&ELOC=;KNJina+&Stat=JO
http://katalog.mkkurim.cz/clavius/l.dll?BTPS~Pcislo1=++++++++++++&Pcislo2=++++++++++++&Datumvloz1=01.01.2018&Datumvloz2=31.12.2018&EDD=;KN&ELOC=&Stat=JO
http://katalog.mkkurim.cz/clavius/l.dll?BTPS~Pcislo1=++++++++++++&Pcislo2=++++++++++++&Datumvloz1=01.01.2018&Datumvloz2=31.12.2018&EDD=&ELOC=;KNJina+&Stat=JO
http://katalog.mkkurim.cz/clavius/l.dll?BTPS~Pcislo1=++++++++++++&Pcislo2=++++++++++++&Datumvloz1=01.01.2018&Datumvloz2=31.12.2018&EDD=;KN&ELOC=&Stat=JO


 
 

5 

Poplatky                                                                                                                                                                             

V knihovně bylo vybráno 1560 Kč  za rok 2018, 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 2019. 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 si tento časopis nepůjčuje. V čísle 4/2018 v sekci 

„Dejte o sobě vědět” byly uveřejněny informace o tom, jak se mají psát výroční zprávy – 

čtenáři se mimo jiné mohli dočíst, že: „....Jinačovická knihovna si zprávy pečlivě 

vede, a je to příjemné počtení, jako pohádka.”  

(zdroj: https://duha.mzk.cz/clanky/dejte-o-sobe-vedet) 

Časopis Kamarádi je  časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu, 

vydává Občanské sdružení Zaedno, do knihovny chodí již od roku 2014 zadarmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://knihovna.jinacovice.cz/knihovna/zprava2017.pdf
https://duha.mzk.cz/clanky/dejte-o-sobe-vedet
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Výsledky činnosti veřejných knihoven regionu Brno-venkov, v roce 2017 

 

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 2018 dostáváme brožuru s výsledky činnosti za rok 

2017, proto zde výsledky mohu uveřejňovat s „ročním zpožděním”. 

V roce 2017 v tomto regionu bylo evidováno 145 veřejných knihoven, všechny knihovny 

jsou zřizovány obcí (městem). Níže uvedená tabulka se tedy týká zpětně roku 2017!, 

nikoliv roku 2018. Tabulka za rok 2018 vyjde až v roce 2019. 

 

Standart pro dobrou knihovnu 

(Pozn.: Jinačovice jsou podle počtu 

obyvatel 500-1000 ve 2. kategorii) – čili k 

těmto hodnotám bychom se měli přiblížit 

Jinačovice 

Tyto hodnoty reálně máme 

Provozní doba knihovny 5 3  

Výdaj na nákup fondu v Kč/obyvatele                 

je 30 

Jinačovice 19,9 Kč/obyvatele  

Obnova fondu 7% Jinačovice 7,3% 

Plocha m²/1000 obyv. – 60 m². Knihovna má cca 30m² - (ve statistice 

uvedeno 42m²) 

Studijní místa:  6 3 (studijní místa v samotné knihovně), 

Ve statistice uvedeno 20 (studijní místa v 
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„čítárně”) 

Internet: 2 1 

Webová stránka ano ANO 

On-line katalog ano  ANO 

 

 

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 apod.) 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, v roce 2017 19,9Kč na 

obyvatele, ale v roce 2018 došlo k navýšení rozpočtu na nákup knih, takže se 

domnívám, že částka již bude v příští statistice příznivější (myslím že bude přesahovat 

25 Kč na obyvatele). 

Přesto nám ještě částka ke splnění alespoň nejnižšího kritéria chybí. Pro srovnání, 

Obecní knihovna Rozdrojovice má 31 Kč/obyvatele). 
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3) Obnova fondu  

Fond ve volném výběru by měl být ročně doplněn o 7% přírůstků. Za rok 2017 získala 

knihovna 310 ks knih – jedná se tedy  o  obnovu asi  7,3%.  Bylo odepsáno 301 knih.  

 

4) Plocha knihovny  

Standart: Plocha m²/1000 obyv. je 60 m². Obecní knihovna Jinačovice  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. Na veřejný internet dochází pravidelně pouze jeden zájemce. S ohledem na 

nový zákon o zpracování osobních údajů, který nahradil zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, nastala v roce 2018 změna ve využívání veřejného internetu, 

a to zejména  časovým omezením na 30 minut na jednu návštěvu neregistrovaného 

uživatele veřejného internetu.  

 

7) Webová stránka 

Webovou stárnku máme funkční, přehlednou, neustále aktualizovanou. Na webovou 

stránku knihovny http://www.jinacovice.cz/knihovna/ se celkem podívalo 24944 čtenářů, 

za rok 2017 to tedy bylo 2072 náhledů (v roce 2016  2797). 

 

8) On-line katalog 

On-line katalog máme.  Během roku 2017 bylo do on-line katalogu z prostoru mimo 

knihovnu nahlédnuto 104x, na uživatelská konta byl vstup celkem 8x. 

http://www.jinacovice.cz/knihovna/
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Činnost knihovny 

 

Od září 2018 jsem nastoupila do Knihovny Jiřího Mahena, pobočka Medlánky, jako 

vedoucí pobočky. S tím souvisí i méně času na to, být v pátek fyzicky přítomná                      

v knihovně v Jinačovicích (bohužel to souvisí i se špatnou dopravní situací, kdy v pátek 

odpoledne dostat se do Jinačovic MHD na čas je takřka nereálné, neboť navazující 

spoje na sebe v případě i nejmenšího zpoždění nečekají.) 

I z toho důvodu došlo k tomu, že v knihovně nyní je víceméně pravidelně až na 

minimální vyjímky jako knihovník Břetislav Bém. Ten zajišťuje půjčování, vracení knih, 

registruje nové čtenáře a vybírá roční registrační poplatky. Díky němu také má knihovna 

pravidelně zapůjčeny nové knihy z výměnného fondu z Kuřimi (o objemu cca 200 knih 

ročně).  

Poté, co já zkatalogizuji nové knihy (ať už dary nebo novinky), musí je odvézt do Kuřimi 

(kde je kolegyně olepí štítky, obalí) a pak zase přivézt do Jinačovic. 

Během roku 2018 bylo těchto souborů knih asi 9. 

 

Já knihy zajišťuji (dary, nákupy), zpracovávám (katalogizuji), zpřístupňuji (vkládám 

informace o nových knihách na web a FB, což se týká i knih z výměnného fondu.) 

Ve spolupráci s Petrem Příborským neustále aktualizujeme webovou stránku. Sama 

aktualizuji profil knihovny na FB. Dále zajišťuji akce typu kreativní dílny (dílny + nákup 

materiálu), pravidelně se podílím na Rozsvěcení vánočního stromu. Přispívám do 

jinačovského zpravodaje. Na konci roku se potýkám se statistikou a toutu výroční 

zprávou. Vzdělávám se, aktuálně například kurzem GDPR pro knihovníky, který pořádá 

MZK v Brně.  

Za největší úspěch v jinačovské knihovně roku 2018 považuji získání knih zdarma z VF 

z Kuřimi v hodnotě přes 22 tisíc korun, a také myšlenku „knižních dárků” pod vánočním 

stromem, z čehož bych ráda udělala každoroční tradici. 
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OSTATNÍ – RŮZNÉ 

GDPR 

Od května 2018 v souvislosti  s Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), 

došlo i v Obecní knihovně Jinačovice ke změnám. Všichni čtenáři – nově či již 

dlouhodobě zaregistrovaní – museli (a stale musejí) vypsat  nové papírové přihlášky, 

které jsou posléze archivovány v prostorách obecního úřadu. Bez nově vypsaných 

přihlášek nemohou čtenáři využívat služeb knihovny (půjčování). GDPR se vztahuje         

i k službě veřejného internetu, tato byla omezena na 30 minut na jednu čtenářskou 

návštěvu.  

ZAJÍMAVOST 

Když jsem pořádala v květnu 2017 naučnou stezku „po stopách Franty Kocourka”, 

mimo jiné jsme na jeho hrob v Řečkovicích umístili i vlaječku se znakem Sokola.  Hrob                

i s vlaječkou byl vyfocený a je zachycený v knize, která vyšla koncem roku 2018 a 

kterou v knihovně budeme mít k dispozici. 

Vondrák, Jiří: Franta Kocourek, král železa a srandy 
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SKAUTSKÁ POŠTA 

Naše knihovna se take zapojila do projektu České televize 

SKAUTSKÁ POŠTA. Tento projekt fungoval v časovém pásmu 

říjen – prosinec 2018. 

 

Děti, zapojené do soutěže, plnily  roli skautského doručovatele. 

Byli to právě skauti, kteří před 100 lety v nově vznikající republice pomáhali roznášet 

důležité poštovní zásilky a tajné depeše. 

Děti si z webové stránky www.skautskaposta.cz stáhly dopis, který musely donést do 

knihovny, která se zapojila do projektu.  V knihovně za to dostaly soutěžní material 

(nekompletní skautskou kroniku), kterou si doma po zodpovězení 13 otázek na webové 

stránce mohly postupně zkompletovat. Zkompletovaný soutěžní material odhalil heslo. 

Obecní knihovna Jinačovice byla jedna z mála z okolí, kdo se do projektu zapojil, a tak 

jsme v Jinačovicích uvítali 3 děti z Kuřimi a 2 z Moravských Knínic. (O tom, že je 

knihovna do projektu zapojená, se děti dozvěděly z mapy na webu stránky). 

Protože k nám 

děti vážily tak 

dalekou cestu, 

kromě sokolské 

kroniky dostávaly 

i drobné 

upomínkové 

předměty 

(balónky). 

 

http://www.skautskaposta.cz/
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Kreativní dílničky 

U příležitosti 660. výročí od první písemné zmínky o naší obci uspořádala Obecní 

knihovna Jinačovice ve spolupráci s Obcí Jinačovice kreativní dílničku pro děti.  

Ty měly za úkol navrhnout a namalovat znak obce. Malovaly buď na papír nebo na 

hedvábí. Hedvábné obrázky se nechaly zaschnout a papírové se zalaminovaly a 

vytvořila se z nich skutečně krásná vlaječka. 

Zúčastnilo se 18 dětí ve dvou termínech (14. 9. a 12. 10. 2018). Všechny děti dostaly 

ihned na místě krásnou odměnu od knihovny i od obce (nafukovací baonek, drobnost 

dle vlastního výberu, knihu). 

Všechny znaky pak byly vystaveny na nástěnce v chodbě budovy; návštěvníci výstavy 

(k výročí obce) či čtenáři nebo rodiče jdoucí s dětmi do školky si je zde mohli 

prohlédnout.  

Všechny znaky byly rovněž  nafoceny a vystaveny na FB knihovny. Všichni zájemci pak 

mohli posílat hlasy do dvou kategorií soutěže (malování na papír, malování na 

hedvábí).     

Celkem se sešlo 148 hlasů. V soutěži bylo celkem 21 znaků, z toho 11 kreslených na 

hedvábí a 10 na papír.  

Nejvíce hlasů (17,5 % ze všech hlasů) za hedvábný obrázek obdržela Kristýnka 

Křenková. Za obrázek na papíru máme dvě první místa, stejný počet hlasů (10 %) 

dostal znak od Zuzky Černé a od Erika Ondrušky. Všechny oceněné děti pak dostaly 

krásné odměny (knihy či kreativní tvoření). 
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Tvoření na akci "Rozsvícení vánočního stromu", 2. 12. 2018 

 

V neděli 2. 12. 2018 jsem se již posedmé 

aktivně podílela na tradiční akci s názvem 

"Rozsvícení vánočního stromu". 

V čítárně bylo pro děti nachystáno 11 

samoobslužných zastavení, vždy s návodem 

na přesný postup. 

Jednalo se o: 

- vyškrabávací obrázky 

- vymalovávání obrázků 

- přáníčka pro radost 

- výroba knižních záložek 

- razítkování pro nejmenší 

- neviditelné obrázky 

- podtácky s vločkami 

- svícínek z cédéčka se svíčkou 

- kapřík z CD 

- výroba malých dinosaurů 

- vymalovávání textilních srdíček 

 

Letos poprvé byly nachystány dárky i pro dospělé návštěvníky akce. V čítárně pod 

vánočním stromkem bylo nachystáno 77 knih, zabalených v bílém papíře a označené 

klíčovým slovem. Podle tohoto vodítka si kdokoliv mohl knihu vybrat a odnést domů. 

Nového majitele našlo 60 knih. Knihy byly zdarma, byly to nevhodné dary nebo 

duplikáty, ale snažila jsem se o dobrou či výbornou kvalitu knihy, ať obsahově, nebo 

vzhledově. 

Na dílničku byl vstup zdarma, veškerý materiál platila Obec Jinačovice. 
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Charita: 

S platností od 1. 9. 2018 jsem ukončila sbírku víček z PET-lahví. Tato sbírka probíhala 

v knihovně nepřetržitě od roku 2012, vybralo se celkem 113,5 kg víček (dohromady cca 

57 tisíc ks víček). Všem přispěvatelům děkuji za jejich aktivitu! 

 

Časopis Knihovnický občasník 

Také v roce 2018 jsem vydávala Knihovnický občasník, již pouze v elektronické 

podobě, ke stažení pro čtenáře a zájemce zdarma na webu knihovny. Za rok 2018 to 

bylo již jen jedno číslo a to v únoru 2018. 

 

Jiná publikační činnost 

Do jinačovských novin Zpravodaj Jinačovice jsem přispěla dvěmi články. 

 

Výměnný fond 

Koncem roku 2018 byl odvezen Břetislavem Bémem do Kuřimi „starý“ VF. Nový VF 

bude přivezen z Kuřimi až začátkem roku 2019. 

 

Webová stránka 

Neustále spolupracuji s Petrem Příborským. Během roku na stránku umístil kolem 30 

různých informací, vycházejících z mých e-mailových požadavků.  

Na webovou stránku knihovny http://www.knihovna.jinacovice.cz/se celkem podívalo 

26581 čtenářů, za rok 2018 to tedy bylo 1637 unikátných návštěvníků.  

Petr Příborský také dodal jednu zajímavost ohledně statistiky přístupu. Stránky 

knihovny jsou registrovány na serveru TOPlist.cz v sekci „knihovny”. Dne 11. 1. 2019 se 

jinačovská knihovna nacházela na 49. místě mezi všemi zaregistrovanými knihovnami 

(213 institucí) a návštěvností byla srovnatelná s knihovnami Mokrá-Horákov nebo Újezd 

u Brna. Dle statistiky používá 29% návštěvníků systém Android, což znamená přístup              

z mobilu nebo z tabletu. Systém windows pak využívá 57% návštěvníků.  

 

http://www.knihovna.jinacovice.cz/
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Facebook 

Knihovna má též svůj účet na sociální síti Facebook. Zde ukládám fotky i videa z akcí, 

např. ze stezek, z dílniček. Rovněž zde píši aktuální informace ohledně provozní doby 

knihovny, vystavuji nové knihy (často s předstihem), odpovídám na dotazy, které se 

týkají knihovny. Za celý rok jsem vystavila obálky a anotaci k celkem více než 550 

knihám, což odpovídá několikadenní práci (shromažďování informací a dat).  Aktuálně 

má knihovna 206 sledujících (vloni 153).  

 

 

Plány na rok 2019 

• Obsluha knihovny 

- půjčování a vrácení knih 

- registrace nových čtenářů 

- zajištění výměnného fondu 

- odvoz knih ke zpracování do Kuřimi a dovezení zpracovaných zpět 

- to vše bude jako doposud zajišťovat Břetislav Bém 

• Nákup knih a katalogizace knih 

Od 1. ledna 2019 došlo v Městské knihovně Kuřim k organizační změně – není 

již organizační složkou města Kuřimi, ale je součástí nově zřízené příspěvkové 

organizace Společenské a kulturní centrum Kuřim. Nadále zůstává knihovnou 

pověřenou poskytováním regionálních knihovnických služeb..  K drobným 

změnám dojde v nákupu nových knih z prostředků obcí. Nákup nových knih 

bude probíhat následovně: 

4x ročně bude zasílán nabídkový seznam nových knih (únor, květen, srpen/září, 

listopad/prosinec). Další postup zůstává stejný jako doposud - knihy budou 

zpracovány v Kuřimi a rozvezeny do jednotlivých knihoven. Nebo mohu obdržet 

přihlašovací údaje do internetového obchodu Euromedia, kde si budou moci 

knihy sama objednat, a následné zpracování knih  bude opět v Kuřimi.  

• Publikační činnost 

o nadále Zlobice, případně i místní zpravodaj, bude-li o čem psát 
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• Webová stránka – nadále budu po domluvě spolupracovat s Petrem 

Příborským, který bude web aktualizovat dle potřeby jako dosud, letos pro web 

chystáme větší změny 

• 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 

 

 

Požadavek na rozpočet do knihovny na rok 2019: 

Nákup knih – ideálně stejně jako vloni. Vloni byla částka na nákup knih 20 000 Kč. 

(20 000 Kč : 750 obyvatel = 26,6 Kč na obyvatele). Pokud bychom měli dosáhnout 

nejnižšího standartu pro obecní knihovny měla by být částka navýšena dle rovnice 

počet obyvatel obce x (nejméně) 30 Kč. (V našem případě 750 obyvatel x 30 Kč = 

22 500 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 –  Čtyřlístek se u nejmladší generace osvědčil, budeme ho 

tedy odebírat i nadále. 

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

moc nevyužívám 

• Webová stránka: částka pro Petra Příborského za vedení 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 

V Brně, 14. 1. 2019 
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