Výroční zpráva o činnosti Obecní knihovny Jinačovice za rok 2008
Letošní rok patřil v Obecní knihovně Jinačovice k těm nejúspěšnějším za celou její
historii (která se datuje od roku 1902).

Začalo to již v březnu 2008 soutěží Biblioweb (soutěž o nejlepší webovou prezentaci
knihovny).
Webové stránky knihovny Jinačovice se ze všech zúčastněných knihoven v republice
umístily na 37. místě.
Ve své kategorii knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel se umístily na 11. místě.
Dle hodnocení laické veřejnosti (hlasování přes internet) se webové stránky naší
knihovny umístily na 6. místě.
V červnu 2008 naši knihovnu navrhla Městská knihovna v Kuřimi do soutěže
„Knihovna roku 2008“, což je nejprestižnější knihovnická událost roku. Tuto
nominaci posléze podpořila i Moravská zemská knihovna a společně odeslali
nominační dopis do Národní knihovny v Praze.
V červenci 2008 v rámci oslav výročí obce navštívil knihovnu

(tehdejší) hejtman

Jihomoravského kraje, pan Stanislav Juránek.

1. září 2008 přijela do naší knihovny hodnotící komise. Ta měla za úkol objet všech
třináct nominovaných knihoven a bodově ohodnotit dle různých kritérií.
9. října 2008 jsme odjeli na vyhlášení výsledků soutěže „Knihovna roku 2008“ do
Národní knihovny, do zrcadlové kaple Klementina. Vyhlašování ceny probíhalo za
účasti ministra kultury Václava Jehličky i nového generálního ředitele národní
knihovny Pavla Hazuky.
Naše knihovna soutěžila v kategorii „Základní knihovna“. Z celkového množství asi
čtyř tisíc knihoven (v obcích do pěti tisíc obyvatel) se naše knihovna dostala do
třinácti nejlepších a skončila na čtvrtém místě z celé republiky. Knihovna MokráHorákov se umístila na druhém místě. Dalo by se tedy říct, že jinačovská knihovna
byla oceněna jako druhá nejlepší v celém jihomoravském kraji!

Diplom knihovna dostala za „Aktivní zapojení knihovny do života obce a za webové
stránky“.

13. listopadu 2008 jsem byla požádána, abych jinačovskou knihovnu prezentovala
v Moravské zemské knihovně na koordinační poradě profesionálních veřejných
knihoven Jihomoravského kraje. Důvod mého vystoupení byl ten, že naše knihovna
je jedinou neprofesionální knihovnou v našem kraji, která byla nominována na cenu
Knihovny roku. Také zde knihovna dostala ocenění: písemné poděkování za velmi
dobrou práci a úspěšnou reprezentaci jihomoravských knihoven v celostátní soutěži
Knihovna roku 2008. Ocenění jsem převzala z rukou ředitele MZK, doc. PhDr.
Jaromíra Kubíčka, CSc., a vedoucího oddělení kultury a památkové péče
Jihomoravského kraje Mgr. Tomáše Drobného.
V odborném knihovnickém časopise Duha, který vydává právě MZK, byl uveřejněn
pochvalný článek o naší knihovně.

Také letos probíhaly v knihovně kulturní a společenské akce:

- uspořádalo se devět kreativních dílniček, kterých se zúčastnilo celkem

70

dospělých a 107 dětí.

- v březnu se konala opět Noc s Andersenem, zúčastnilo se 10 holčiček, 3
organizátorky a spousta, spousta sponzorů, z velké části z řad rodičů dívek. Akce se
mimořádně vydařila.
- v listopadu jsem měla tu čest , že jsem mohla slavnostně pokřtít knihu jinačovského
rodáka Milana Šťourače. Křest knihy probíhal na besedě a autogramiádě knihy: „ZE
ZÁPISKŮ DOBRODRUHÁčka, pro kterého je dobrá každá kačka”.
- letos jsme poprvé uspořádali charitativní dílničku, která se setkala s velkým
úspěchem. Maminky s dětmi vyráběli sluníčka, která se potom odvezla na předem
domluvené gymnázium v Plzni. Studenti budou sluníčka prodávat v ulicích a

obchodech a výdělek se poté pošle na Konto pro transplantaci kostní dřeně.
V knihovně se vyrobilo celkem 1425 sluníček.
Ještě než se Sluníčka stihla odeslat do Plzně, v Jinačovicích bylo Vítání občánku a
slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Na této akci se sluníčka také nabízela za
dobrovolný příspěvek, a bylo vybráno 2218,-Kč. Tato částka byla odeslána nadaci na
konto.
Knihovna letos získala dotaci ve výši 68.000,-Kč z Ministerstva kultury ČR, pro
vybavení a modernizaci. Zakoupily se nové počítače (pro knihovníka i pro čtenáře),
tiskárna, aktualizovaná verze knihovnického programu Clavius. Letos také byla
dokončena katalogizace knih a periodik, která byla započata již v roce 2007. Zhruba
od července se v knihovně půjčují dokumenty přes čárové kódy, čtenáři mají
čtenářské průkazy s čarovými kódy.
Od července do konce roku 2008 si registraci v knihovně obnovilo či nově založilo
62 čtenářů.
Za celý rok knihovnu navštívilo celkem 920 čtenářů, uskutečnilo se celkem 1910
výpůjček, na webové stránky knihovny se podívalo celkem 3579 lidí.
Knihovna má celkem 3594 knihovních jednotek, přírůstků za rok 2008 bylo 129 ks.

Za Obecní knihovnu Jinačovice zpracovala Šárka Ondrušková
1. 1. 2009, Brno

