Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice
za rok 2011
ROČNÍ STATISTIKA:
Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2011 je 41, z toho
registrační poplatek zaplatilo 38 čtenářů.
Za celý rok knihovnu navštívilo 648 čtenářů, uskutečnilo se 1351 výpůjček.
Na webovou stránku se celkem podívalo 8393 čtenářů, za rok 2011 to bylo 2173.
Oproti loňskému roku lehce stoupl počet registrovaných čtenářů (vloni 36), do
knihovny přišlo ale takřka o jednu třetinu! Čtenářů víc než vloni (vloni 454), ale půjčili
si méně výpůjček (vloni 1413 výpůjček). Velmi narostl počet návštěvníků webové
stránky (vloni 1040 oproti letošním 2173 návštěvníkům).
Výpůjčky:
Půjčilo se celkem 1351 ks knihovních jednotek, z toho 1218 knih a 133 časopisů.
Z toho je to 794 ks beletrie pro dospělé (58,77%), 186 ks naučná pro dospělé
(13,77%), 325 ks beletrie pro děti (24,06%), 46 ks naučná literatura pro děti (3,40%).
Průměrně vychází 2,08 výpůjček na návštěvníka (vloni to bylo 3,11 výpůjček)
Registrováno bylo také podání 37 informací.
Částka vybraná za registrace činila 1750,-Kč, a sice za registrace 1140,-Kč a za
upomínky 610,-Kč.
Knihovna má celkem 3799 knihovních jednotek, přírůstků za rok 2011 bylo 63 ks,
z toho 38 knih bylo darem z jiných knihoven či od čtenářů.
Co se věkového rozpětí čtenářů týče, nejvíce čtenářů pochází z řad dětí, čtenáři do
15ti let tvoří 21,95% všech návštěvníků knihovny. Na druhém místě jsou čtenáři ve
věku 60 až 69 let (19,51%), na třetím čtenáři ve věku 30-39 let (14,63%). Knihovnu
navštěvují z 80,5% ženy a a z 19,5%

muži, 90,24 % procent čtenářů je místních a

9,46% má bydliště jinde než v Jinačovicích.
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KREATIVNÍ DÍLNIČKY, leden-prosinec 2011
Také letos probíhaly v knihovně kreativní dílničky a bylo jich celkem 14 (některé kvůli
náročnosti musely být rozděleny na dva dny).
Leden – navlékání ikea korálků a výroba ozdobných zapichovátek, 4 děti a 3 dospělí
Únor – výroba zvukových vajíček a kočičích soch, účast 7 dětí a 4 dospělí (rozděleno
na dvě dílničky)
Březen – jarní tvoření, 4 děti a 2 dospělí
Duben – velikonoční tvoření , 4 dětí a 1 dospělý
Květen – zrcadélko ke dni matek, 10 dětí a 4 dospělí
Květen – medvídci z filcu (náhrada za červen, kdy dílnička nebyla) – 6 dětí a 2
dospělí
Září – lvíčci z dekorativní pryže, 7 dětí a 2 dospělí
Září – malování na chodníku, 9 dětí a 4 dospělí
Říjen – malování na polštáře, 7 dětí a 2 dospělí
Listopad – vánoční andílci, 8 dětí a 4 dospělí (rozděleno na dvě dílničky)
Prosinec – adventní kapříci, 8 dětí a 6 dospělých
Prosinec – zdobení svíček metodou decoupage, 4 dětí a 2 dospělí
Celkem 78 dětí a 36 dospělých
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Populárně-naučné stezky
Letos byly poprvé zahájeny populárně-naučné stezky po obci a nejbližším okolí. Tyto
se setkaly s velkým a mimořádným zájmem ze strany dětí i rodičů. Od září do
listopadu 2011 proběhly tři stezky, plánovaná prosincová se kvůli nepříznivému
počasí odkládá na vhodnější termín. Bylo uvedeno, že účast na stezkách dětem
zajístí místo na Noci s Andersenem (březen 2012), ale kvůli velkého zájmu ze strany
veřejnosti bych ráda stezky konala i po tomto termínu. Vyvrcholením stezek by měla
být Naučná stezka Senářov-Koryta a akce s ní související (slavnostní zahájení
provozu, soutěže a úkoly pro děti).
Zatím proběhly tyto stezky:
1. Stezka, 10. 9. 2011. Dálniční těleso, myslivecký posed, pietní místo U
Rumunů, Zelený stůl, střelnice. (25 dětí, 11 dospělých)
2. Stezka, 1. 10. 2011. Památná lípa, čistička odpadních vod, bažantnice,
studánka, „podzemní štola“ (16 dětí a 9 dospělých)
3. Stezka, 12. 11. 2011. Kříž a pomník před knihovnou, exkurze do kapličky,
tvoření v čítárně, hledání pokladu v knihovně a před knihovnou. (24 dětí a 14
dospělých)
Celkem na třech stezkách od září do listopadu bylo přítomno na stezkách 65 dětí a
34 dospělých.
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Charita
Také letos se knihovna podílela na charitativních akcích.
Během roku 2011 proběhla

další z akcí na pomoc BabyKlokánkům (=

nedonošeným dětem). Dobrovolnice šily zvířátka, tzv. usínáčky, právě pro
nedonošená miminka, která jsou v inkubátorech. Tvoření bylo časově velmi náročné,
proto neprobíhalo na dílničkách v knihovně, ale dobrovolnice si materiál vzaly domů
a tvořily po večerech ve svém
volném čase. Materiál zdarma
jsme dostaly od občanského
sdružení Zrnka, které vlastně
projekt BabyKlokánci založilo.
Celkem se zúčastnilo asi 12
dívek a žen ve věku od 11 do
60

let

a

ušilo

kolem

35

usínáčků. Tito pak byli předání
na novorozenecké oddělení
fakultní nemocnice na Obilním
trhu 11. října 2011.

V březnu a prosinci 2011 proběhly dvě menší sbírky hraček a oblečení pro Willíka,
chlapečka (narozeného prosinec 2010) s Downovým syndromem. Nasbíráno bylo asi
osm velkých tašek oblečení i hraček.

V neděli 27. 11. 2011 probíhal v Jinačovicích charitativní prodej výrobků
z kreativních dílniček. Tyto byly prodávány na akci „Rozsvěcování vánočního
stromku“. Výrobky byly nabízeny za dobrovolný příspěvek, veškeré peníze
z pokladničky byly poslány na konto Makulky, dívenky s tzv. nemocí motýlích křídel.
Vybralo se nádherných 1575,-Kč.
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OSTATNÍ
Pasování prvňáčků
Letos

poprvé

jsem

měla

možnost popasovat prvňáčky
na rytíře řádu čtenářského.
Pasování bylo domluveno se
ZŠ

v

Rozdrojovicích,

dochází

i

Jinačovic.

některé
Na

akci

kam

děti
s

z

paní

učitelkou dojelo osm dětí, pět
druháčků

a

tři

prvňáčci.

Pasování proběhlo dne 6. 5.
2011

a

bylo

spojené

s besedou, tvořením a exkurzí do knihovny.

Pietní akt
Dne 12. srpna 2011
jsem

uspořádala

v Brně na Moravském
náměstí

pietní

akt

k uctění

památky

tragicky

zesnulé

spisovatelky

Simony

Monyové.
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BESEDY V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Během letošního roku jsem v mateřské škole Hudcova uspořádala čtyři besedy pro
nejmenší děti – o knihách, knihovnách, knihkupectví a významu čtení pro rozvoj
dětského čtenáře. Besedy

probíhaly 23. 3. 2011 a 16. 11. 2011 a celkem se

zúčastnilo asi 40 dětí.
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NOC S ANDERSENEM, 1. - 2. 4. 2011
Na šestém nocování se účastnilo 14 dětí (9 dívek, 5 kluků)

a 4 organizátorky.

Celkově to byl již jedenáctý ročník této akce, podle statistiky víme, že nocovalo asi 41
tisíc dětí a přes 12 tisíc dospělých na 1065 místech Čech, Moravy, Slovenska,
Slovinska a Polska.
Pro děti byly nachystány soutěže (lovení rybiček, literární kvíz, boj o jídlo, navlékání
korálků, hra na mumii, skládání občích céček, tradiční volba Miss Pyžamko a Skřítek
Knihovníček, tancování s Teletubíkem, hra „o jednu židličku méně“); tvoření (výroba
lucerniček, malování na polštáře, svícínky z cédéček); zpívání s hudebním
doprovodem (na klavír a kytaru doprovázela Dáša Bláhová);

noční bojová hra

(hledání pokladu, prohlídka kapličky, strašidlo v lese a podobně).
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Časopis Knihovnický občasník
S dětmi jsem od ledna 2004 do prosince 2009 vydávala dětský časopis Knihovníček,
který byl vydáván 6 let a vyšlo 72 čísel. Po téměř dvouleté pauze se vracím
k vydávání periodika pro čtenáře. Knihovnický občasník vychází díky spoluprací
s obecním úřadem (kde se tiskne), od září do prosince 2011 byla vydána 4 čísla.
V časopise se čtenáři seznamují s již uplynulými akcemi (dílničky, stezky) a také
s akcemi plánovanými. Rovněž zde mohou najít informace o výměnném fondu,
knižních novinkách a podobně. Časopis vychází nepravidelně, dle počtu akcí či
nových knih.

ZLOBICE
Během roku 2011 vyšlo pět článků v Kuřimské Zlobici o dění v jinačovské knihovně.
Všechny tyto články jsou ke zhlédnutí na webové stránce knihovny.

VÝMĚNNÝ FOND
V listopadu 2011 jsme dostali nový výměnný fond, ve kterém bylo 160 knih v celkové
ceně 34,595,-Kč. Další výměna VF by měla být uskutečněna ke konci roku 2012.

DARY
Ke konci roku jsme dostali z městské knihovny v Kuřimi knihy, vyřazené z jejich
knihovního fondu. Celkem se jednalo o 18 kusů knih v celkové ceně 3.441.-Kč.

Za Obecní knihovnu Jinačovice zpracovala Šárka Ondrušková
6. 1. 2012, Brno
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