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Výroční zpráva z Obecní knihovny 

Jinačovice za rok 2020 

ROČNÍ STATISTIKA: 

Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2020 je 55, 

(v roce 2019 bylo 66), počet čtenářů s aktuálně zaplacenou registrací: 31. 

Za celý rok proběhlo 543 návštěv (v roce 2019  785). 

Uskutečnilo se 890  výpůjček (v roce 2019 to bylo 1083 výpůjček). 

 

Na webovou stránku knihovny http://www.jinacovice.cz/knihovna/ bylo za rok 2020 

učiněno celkem 681 náhledů (v roce 2019  1400 náhledů). 

 

V knihovně je registrováno 55 čtenářů, z toho má svou průkazku 22 dětí do 15 let – tedy 

40% ze zaregistrovaných čtenářů jsou děti. V roce 2019 to bylo 40,9%. 

 

Výpůjčky: 

Půjčilo se celkem 890 ks knihovních jednotek, z toho 836 knih a 54 časopisů. 

Ze 836 ks knih je to: 

- 555 ks beletrie pro dospělé (66,38%, vloni 72,33%) 

- 39 ks naučné literatury pro dospělé (4,66%, vloni  4,18%) 

- 217 ks beletrie pro děti (25,95%, vloni  21,73%) 

- 25 ks naučné literatury pro dospělé (2,99%, vloni 1,76%) 

Za celý rok 2020 se půjčilo 54 ks časopisů, vloni 6 (!) ks časopisů. 
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Za rok 2020 přibylo do knihovny 210 nových knih. 

Z toho: 

 116 ks  beletrie pro dospělé čtenáře 

 81 ks beletrie pro děti (1 ks cizojazyčná, 7 ks leporel) 

 4 ks knih  naučné literatury pro dospělé 

 9 ks knih  naučné literatury pro děti 

Z toho: 

 91 ks darů 

 119 ks nákup 

 

DARY - 91 ks: 

 čtenáři Brno      71 ks 

 čtenáři Jinačovice     19 ks 

 MZK        1 ks 

 

NÁKUPY -  119  ks 

Luxor KrPole      7 ks knih 

Euromedia Group     17ks knih 

Levné knihy Cimburkova (Tesco)  7  ks knih 

Levné knihy (Globus)   4  ks knih 

Knihy Dobrovský Joštova   84 ks knih 

 

Proběhlo celkem  12 nákupů: Dobrovský Joštova 7x, Luxor Kr.Pole 2x, Euromedia Group  

1x, Levné knihy Cimburkova 1x, Levné knihy Globus 1x. 
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Knihovna má ke dni 31. 12. 2020 celkem 4226 knihovních jednotek. 

Je to dáno tím, že během roku 2020 přibylo 210 knih, a bylo odepsáno  310 knih – viz 

přiložená tabulka. Odepisovaly se knihy, které se v knihovně již několik let nepůjčily, a 

musely uvolnit místo knihám novým. 

 

 Skrýt lokace  Skrýt tematiky  
Počáteční 

stav 
Přírůstky Úbytky 

Konečný 
stav 

 Celkem dokumentů   4326   210   310   4226  

 Z toho 
dokumenty:  

 Knihy   4326   210   310   4226  

 Z toho 
lokace:  

 Knihovna Jinačovice   4326   210   310   4226  

 Z toho 
tematika:  

 Naučná   457   6   0   463  

 Beletrie   2250   118   250   2118  

 Mládež 
naučná  

 287   12   1   298  

 Mládež 
beletrie  

 1332   74   59   1347  

 

Poplatky                                                                                                                                                                             

V knihovně bylo vybráno 930 Kč  za rok 2020, 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.  Pro zajímavost, Obecní knihovna Rozdrojovice má roční 

registrační poplatek nastavený ve výši 50 Kč, Obecní knihovna Lelekovice 20 Kč. 
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Periodika  

V letošním roce došlo k navýšení půjčování časopisů (v roce 2019 to bylo 6 půjčených 

časopisů, v roce 2020 již 54). 

Knihovna v roce 2020 odebírala Čtyřlístek – časopis pro děti, D-test, Kamarádi (zdarma) 

a Bart Simpson (dar čtenáře). Do knihovny také zdarma dochází časopis Duha.  

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. 

Časopis Kamarádi je  časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu, vydává 

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

Zpětně jsem také získala kompletní ročník časopisu Simpsonovi za rok 2018, Bart 

Simpson rok 2019  a aktuální čísla časopisu Bart Simpson za rok 2020. 
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Výsledky činnosti veřejných knihoven regionu Brno-venkov, v roce 2019 

 

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 2020 dostáváme brožuru s výsledky činnosti za rok 2019, 

proto zde výsledky mohu uveřejňovat s „ročním zpožděním”. 

V roce 2019 v tomto regionu bylo evidováno 145 veřejných knihoven, všechny knihovny 

jsou zřizovány obcí (městem). Níže uvedená tabulka se tedy týká zpětně roku 2019!, 

nikoliv roku 2020. Tabulka za rok 2020 vyjde až v roce 2021. 

 

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                            

(celostátní průměr za rok 2019 byl 4) 

3  

Výdej na nákup fondu v Kč/obyvatele                 

je 30-45 Kč/obyv., celostátní průměr je 

28 Kč / 1 obyv. 

Jinačovice 27,25 Kč / 1 obyv. 

(rok 2018 bylo  26,37 Kč / 1 obyv.) 

Doporučené náklady na knihovní fond 

(v roce 2019 podle velikosti 

obsluhované populace byly vypočítány 

na částku 28 449 Kč) 

Náklady na knihovní fond za rok 2019: 

21 307 Kč 
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Minimální doporučený počet nových 

přírůstků: 109 

Počet nových přírůstků: 360  

(do tohoto čísla se nezapočítává VF) 

Rozsah knihovního fondu: doporučuje 

se 3 knihovní jednotky (dále jen KJ) na 

1 obyvatele, doporučení pro Jinačovice: 

2346 KJ 

Rozsah knihovního  fondu: 

4326 KJ  

(do tohoto čísla se nezapočítává VF) 

Obnova fondu 7% Jinačovice 8,3% 

Plocha m²/1000 obyv. – 60 m². Knihovna má cca 30m²    (Nově se u obcí 

do 1000 obyvatel tento údaj nehodnotí) 

Studijní místa:  6 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 

Kulturní a vzdělávací aktivity: minimální 

počet akcí 6, celostátní průměr v roce 

2019 byl 4 

0 
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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) se připravují mimo provozní 

(otvírací) dobu knihovny, respektive do standartu provozní doby se nezapočítávají. 

 

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 19,9 Kč na 

obyvatele, v roce 2018 již 26,37 Kč na obyvatele, v roce 2019 to bylo 27,25 Kč, čili je 

vidět nárůst, zejména mezi lety 2017-2018.  

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

v roce 2019 měla sousední Obecní knihovna Rozdrojovice 16,90 Kč/obyvatele. 

Domnívám se ale, že to bylo kvůli provizorním prostorám knihovny i uzavřením; knihovna 

v Rozdrojovicích se stěhuje do zrekonstruovaných prostor a předpokládám, že statistika 

za rok 2020 bude již ohledně nákupu fondu daleko vyšší . 

 

3) Doporučené náklady na knihovní fond 

V roce 2019 byla podle velikosti obsluhované populace v Jinačovicích vypočítána částka 

28 449 Kč. 

V reálu se za knihy utratilo 21 307 Kč. 

 

4) Minimální doporučený počet nových přírůstků 

V roce 2019 byla podle velikosti obsluhované populace v Jinačovicích vypočítáno, že by 

knihovna měla získat za rok nejméně 109 knih do fondu. V našem případě to bylo 360ks, 

přesto, že reálné náklady na knihovní fond byly o poznání menší než jsou náklady 
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doporučené. Za to mohou zejména knižní dary.  Z 360 ks nových knih v roce 2019 jich 

bylo 108 ks koupených a 252 ks darovaných. 

 

5) Rozsah knihovního fondu 

Doporučuje se 3 knihovní jednotky (dále jen KJ) na 1 obyvatele, 

doporučení pro Jinačovice je, mít v knihovně nejméně 2346 KJ. 

Knihovna měla ke dni  31.12.2019        4326 KJ (do tohoto týdna 

se nezapočítávají knihy z výměnného fondu). 

 

6) Obnova fondu 

Fond ve volném výběru by měl být ročně doplněn o 7% 

přírůstků. Za rok 2019 získala knihovna 360 knih – jedná se 

tedy o obnovu fondu asi 8,3%.   Bylo odepsáno 610 knih. 

 

7) Plocha knihovny  

Standart: Plocha m²/1000 obyv. je 60 m². Obecní knihovna Jinačovice  má cca 30m². 

Jsem si vědomá toho, že na akce většího typu (dílničky, přednášky) mám k dispozici 

rozlehlou vedlejší místnost (čítárnu). Ve statistice je změna, u  obcí do 1000 obyvatel se 

již metry plochy knihovny nepočítají. 

 

8) Studijní místa  

Standart je 6-8 studijních míst. Knihovna má 3 studijní místa, ale v případě potřeby 

neomezený počet studijních míst ve vedlejší čítárně. 

 

9) 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  
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časovým omezením na 30 minut na jednu návštěvu neregistrovaného uživatele veřejného 

internetu.   

 

10) Webová stránka 

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

stránku knihovny http://www.jinacovice.cz/knihovna/ bylo provedeno 28774 online 

návštěv (k datu 20. 1.  2021), za rok 2018 to bylo 1637 náhledů, za rok 2019 to bylo 1400 

náhledů a za rok 2020  to bylo 681 náhledů.  

 

11) On-line katalog 

On-line katalog máme.  Během roku 2019 bylo do on-line katalogu z prostoru knihovny 

nahlédnuto 10x, z prostoru mimo knihovny 167x, na uživatelská konta byl vstup celkem 

5x. 
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Činnost knihovny 

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. 

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.  

 

I takovéto situace musí knihovník v knihovně řešit: 
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KORONAVIROVÝ ROK 2020 V KNIHOVNĚ 

 

Provoz knihovny v Jinačovicích byl během roku 2020 závislý na epidemiologické situaci. 

Naše knihovna neumožňuje systém „půjčování z okénka“ či snad „bezkontaktní výdej a 

příjem dokumentů“, proto byla knihovna buď otevřená či zavřená, nic mezi tím. 

 

Situace probíhala zhruba takto: 

Od 13. 3. zavřeno 

Od 15. 5. otevřeno, vstup jen s rouškami, knihy v karanténě, zákaz 

internetu 

O prázdninách vstup bez roušek. 

Od 11. 9. opět s rouškami, zákaz internetu 

0d 23. 10. zavřeno 

Otevřeno 4. a 11. 12., poté zase zavřeno, od 15. 12. do konce roku 

2020 (zprávu píšu v lednu 2021 a po celý leden je zavřeno také). 

 

Koncem roku se tedy neřešila výměna VF, neodvezl se starý a nepřivezl nový, protože 

čtenáři neměli šanci si knihy z nového VF standardně půjčovat. Rovněž nově nakoupené 

knihy čekaly v Jinačovicích na odvoz do Kuřimi o mnoho týdnů déle než za běžného 

provozu. 

Neproběhlo tradiční Rozsvěcení vánočního stromu. Přístup na veřejný internet byl 

zakázán, zejména z důvodu nemožnosti dodržet rozestup mezi uživatelem veřejného 

internetu a knihovníkem. 

 

Výměnný fond 

V roce 2020 neproběhl, nemělo smysl odvážet VF, který jsme dostali do knihovny 

v prosinci 2019 a kvůli častému uzavření knihovny se nestihl dostat mezi čtenáře.  
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Webová stránka 

Proběhla velmi velká oprava špatně převedených informací a fotografií. Bylo to mnoho 

hodin oprav a trpělivosti ze strany webmastera Petra Příborského. Nyní je webová 

stránka opět aktuální a aktualizovaná, bez faktických chyb. 

 

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 ke 141 knihám, což odpovídá 

několikadenní práci (shromažďování informací a dat).  Letos jsem vystavila 14 aktuálních 

zpráv, které se týkaly uzavření-otevření knihovny v době pandemie. 

Aktuálně má knihovna 242 sledujících. 

 

 

Plány na rok 2021 

 

 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 

Nákupy v kamenných prodejnách, nákupy přes knihovnu Kuřim. 

 

 Publikační činnost 

o  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, na nové webové stránce 

musíme ještě „vychytat mouchy“ 

 Facebook – aktualizovat jako dosud, přidávat aktuální informace, fotografie 

z akcí, videa 

 Výměnný fond – a spolupráce s Městskou knihovnou v Kuřimi, tak jako dosud 

 

Požadavek na rozpočet do knihovny na rok 2021: 

Vloni byla částka na nákkup knih 23 000kč. (23 000 : 762 = 30 kč na obyvatele). Což je 

nejnižsí standart pro obecní knihovnu (počítá se počet obyvatel x (nejméně) 30 kč. Je to 

poprvé za dobu mého působení v Obecní knihovně Jinačovice, kdy jsme na tuto částku 

dosáhli. Za navýšení rozpočtu velmi děkuji Obci Jinačovice. 

 

 Je důležité neustále “lákat” na nové knihy, nejen na knihy z VF 

 Předplatné časopisů –  časopis Čtyřlístek,  Časopis Kamarád a Duha do knihovny 

zdarma. 

 Webová stránka: částka pro Petra Příborského za vedení webové stránky  

 Spolupráce na Rozsvěcení vánočního stromu v Jinačovicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za obecní knihovnu Jinačovice zpracovala Šárka Ondrušková 

Brně, 13. 1. 2021 
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