Výroční zpráva z Obecní knihovny
Jinačovice za rok 2012
ROČNÍ STATISTIKA:
Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2012 je 37, z toho registrační
poplatek zaplatilo 34 čtenářů.
Za celý rok proběhlo 433 čtenářských návštěv, uskutečnilo se 1131 výpůjček.
Na webovou stránku se celkem podívalo 11622 čtenářů, za rok 2012 to tedy bylo 3229
náhledů, což je výrazný vzrůst oproti roku předchozímu (2173 náhledů za rok 2011).
Oproti loňskému roku klesl počet registrovaných čtenářů (vloni 41), do knihovny přišlo o
jednu třetinu čtenářů méně než vloni, uskutečnilo se také o 220 výpůjček méně.
Pokles návštěv a s tím související nižší počet výpůjček vidím částečně i v odlivu
dětských čtenářů, kteří buď v pátek mají jiné aktivity (různé zájmové kroužky), nebo
posílají do knihovny rodiče (už k nám tedy nechodí celé rodiny jako dřív, ale jen jeden z
rodičů či prarodičů).
Co se věkového rozpětí týče, o prvenství se dělí čtenáři do 15ti let (tvoří 24,32% všech
návštěvníků knihovny) se čtenáři ve věku 30 až 39 let (též 24,32%). Na druhém místě to
jsou stejně jako vloni čtenáři ve věku 60 až 69 let (18,92%), na třetím čtenáři ve věku
40-49 let (10,81%).
Knihovnu navštěvují z 78,4% ženy a z 21,6% muži, 97,3 % procent čtenářů je místních
a 2,7% má bydliště jinde než v Jinačovicích.

Výpůjčky:
Půjčilo se celkem 1131 ks knihovních jednotek, z toho 1095 knih a 36 časopisů (loni
téměr o 100 ks časopisů víc). I z toho důvodu bylo zrušeno předplatné časopisů
Maminka a Betynka, pokračujeme v časopise Enigma a pro rok 2013 zkoušíme časopis
s radami pro spotřebitele D test.
Z 1131 ks knihovních jednotek je to 788 ks beletrie pro dospělé (69,67%), 79 ks naučné
literatury pro dospělé (6,98%), 211 ks beletrie pro děti (18,66%) a 17 ks naučné
literatury pro děti (1,5%).
Průměrně vychází 2,61 výpůjček na návštěvníka (vloni to bylo 2,08 výpůjček).
Registrováno bylo také podání 41 ústních informací.
Částka vybraná za poplatky od čtenářů činila 1180,-Kč, a to za registrace 1020,-Kč a za
upomínky 160,-Kč.

Knihovna měla ke dni 31. 12. 2012 celkem 3945 přírůstkových čísel, nicméně

v

listopadu došlo k odpisům (celkem 403 ks úbýtků), nyní má tedy knihovna ve fondu
3542 ks knihovních jednotek.
Od loňského roku vidíme nárust o 146 knihovních jednotek, z toho :
-

78 ks knih v celkové ceně cca 7640,-Kč bylo zakoupeno

-

53 ks knih darů od čtenářů a z kuřimské knihovny

-

2 ks náhrada od čtenářů za ztracené knihy

-

13 ks knih bylo během revize nalezeno bez čarového kódu a byly nově
zkatalogizovány

Seznam úbytků i s odůvodněním jejich odpisu byl odevzdán během listopadu p.
starostce Dvořáčkové. Odepsané knihy jsou zdarma nabízeny čtenářům.

KREATIVNÍ DÍLNIČKY, leden-prosinec 2012
Také letos probíhaly v knihovně kreativní dílničky a bylo jich celkem 11.
Leden – obrázky z ubrousků, cédéček a dekorativní pryže, 2 děti a 1 dospělý
Únor – z důvodu nemoci se dílnička musela odložit
Březen – (náhradní termín za únor), svícínek z cédéček a dekorativní pryže, 8 dětí a 3
dospělí
Březen – velké velikonoční tvoření, 7 dětí a 3 dospělí
Duben – mimořádná andersenovská dílnička (odehrávala se ve dvou dnech), 11 dětí
Duben – výroba pokladniček a podtácků, 9 dětí a 3 dospělí
Květen – malování na textilní zajíčky, 8 dětí a 3 dospělí
Červen – motýlci z kolíčků a dekorativní pryže, 10 dětí a 4 dospělí
Září – zdobení rozvrhů a fotografií, 10 dětí a 3 dospělí
Říjen – uf,oni jsou tady (dekorace do oken), 6 dětí a 3 dospělí
Listopad – adventní stromeček s bonbónky, 8 dětí a 4 dospělí
Listopad – vánoční svícínky a hvězdičky, 7 dětí a 4 dospělí
Prosinec – nebyla žádná dílnička, protože v listopadu byly dvě a protože jsem
se s tvořením aktivně zúčastnila akce “Rozsvěcení vánočního stromu”.

Celkem se tvoření za rok 2012 zúčastnilo 86 dětí (vloni 78) a 31 dospělých (vloni 36).

Celkem se tedy na 62 dílničkách zúčastnilo 534 dětí a 285 dospělých.

Populárně-naučné stezky
Vloni 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, od dubna do června 2012 další tři.

Čtvrtá stezka, 21. 4. 2012
trasa: kříž na Skalkách, hřiště Kuřimsko, rybníček a studánka “U Marušky”, chata
“U Marušky”, pomníček, golfové hřiště, tvoření v Kuřimsku
největší atrakce: dětský den v Kuřimsku se soutěžemi a odměnami, hledání kindervajíček
počet dětí a dospělých: 22 + 10

Pátá stezka, 19. 5. 2012
trasa: Kulaťák, studánka, 2x pomníček, výhled na Rozdrojovice, Myslivecká chata,
vodárna, studna
největší atrakce: opékání špekáčků u Myslivecké chaty, tahání “zříceného” letadla
počet dětí a dospělých: 13 + 7
Šestá stezka, 16. 6. 2012
trasa: přírodní park Baba, vrcholová kniha, místo odkud byly vyzvednuty ostatky
rumunského vojáka, nejvyšší vrchol na Babě, pomník zastřeleného myslivce p. Kučírka,
posezení v hospůdce v Ivanovicích
největší atrakce: pasování dětí, které se zúčastnily všech šesti stezek na jinačovské
světošlápky, odměny
počet dětí a dospělých: 15 + 11

Účast na co nejvíce stezkách byla podmínkou pro možnost nocování s Andersenem.
Děti s největší účastí na stezkách a dovršení šesti let měly přednostní právo před
ostatními.

Na začátku stezek bylo vyhlášeno, že kdo absolvuje všechny stezky, bude obdarován
pěknou knihou. Z dvaceti pěti dětí, které začínaly na první stezce, jich do zdárného
finale došlo pět.
Pěknou knížku na památku, medaili a diplom dostaly následující děti:
Dominika Nejezchlebová, Nikolka Nejezchlebová, Erik Ondruška, Patrik Ondruška a Iva
Musilová.
Ze všech stezek jsou na webu knihovny fotografie v elektronické podobě a v knihovně
jsou k nahlédnutí klasické ve fotoalbech.
Malá statistika závěrem...
Celkem se všech šesti stezek zúčastnilo 42 různých dětí, některé jen jednou, většina
opakovaně.
Pokud bych sečetla účastníky všech stezek, tak by to bylo 115 dětí a 62 dospělých.
Nejmladší účastnící se dítě mělo 1 rok a nejstarší 14 let. Celkem se zúčastnilo 20 dívek
a 21 chlapců. Co mě zaujalo, je účast dvanácti sourozeneckých párů a tří “tříčlených”
sourozeneckých týmů.
Všechny děti, které se zúčastnily alespoň jedné ze stezek, dostaly sešitek „Krtčí metro“,
s básničkami Miloše Kratochvíla a ilustracemi od Markéty Vydrové.

Charita
Také letos se knihovna podílela na charitativních akcích.
První charitativní sbírka – sbírka oblečení a hraček pro chlapce s Downovým
syndromem.
Druhá charitativní sbírka – sbírka knížek, časopisů, pexes a pastelek pro chlapce ze
sociálně slabé rodiny.
Třetí charitativní sbírka – sbírka oblečení, hraček a potřeb pro miminko, jehož maminka
se ocitla v sociální tísni.
Čtvrtá charitativní sbírka - sbírka víček od pet lahví pro nemocnou Sofinku z Kuřimi,
celkem asi 18 kg.

OSTATNÍ
Pasování prvňáčků
Letos už podruhé jsem měla možnost popasovat prvňáčky na rytíře řádu čtenářského.
Pasování bylo opět domluveno se ZŠ v Rozdrojovicích. Na akci s paní učitelkou dojelo
jedenáct prvňáčků. Pasování proběhlo dne 8. 6. 2012
tvořením a exkurzí po knihovně.

a bylo spojené s besedou,

Tvoření na akci “Rozsvěcení vánočního stromu”, 2. prosince 2012
V neděli 2. 12. jsem se zúčastnila akce “Rozsvěcení vánočního stromu”, kde jsem
nabídla dětem i dospělým tvoření. K dispozici jsme měli svícínky z Ikey a možnost tří
druhů zdobení. Na svícínky se mohlo malovat fixami na sklo, zdobit speciálními
nálepkami na sklo a nebo ozdobit svícen metodou gravírování, tj. rytím do skla. Tuhle
možnost si v knihovně vyzkoušelo pět lidí, celkem se akce zúčastnilo asi 30 dětí za
doprovodu rodičů a prarodičů.

Vloni na akci "Rozsvěcení vánočního stromu" probíhalo prodávání rukodělných výrobků
z dílniček. Výdělek byl tehdy poslán na konto Makulky, dívenky s tzv. nemocí motýlích
křídel. Letos před Vánocemi nám Markétčina maminka poslala zdarma knihu, kterou
v prosinci vydala. Je to příběh Makulky a jejího boje s touto zákeřnou nemocí, knihu máme
s autogramy od maminky i od Makulky a je v knihovně čtenářům k dispozici.

BESEDY V MATEŘSKÉ ŠKOLCE A ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Během letošního roku jsem uspořádala celkem čtyři besedy.
Březen 2012 – beseda v MŠ Jinačovice s exkurzí do knihovny, 22 dětí
Červen 2012 – beseda pro děti ze ZŠ Rozdrojovice, 11 dětí
Říjen 2012 – beseda v ZŠ Hudcova Brno-Medlánky, 25 dětí
Říjen 2012 – beseda v MŠ Hudcova Brno-Medlánky, 22 dětí

NOC S ANDERSENEM, 30. – 31. 3. 2012
Sedmého nocování se zúčastnilo 16 dětí (9 dívek, 7 kluků) a 4 organizátorky.
Celkově to byl již dvanáctý ročník této akce, podle statistiky víme, že nocovalo asi
44067 dětí a téměr 18 tisíc dospělých na 1180 místech Čech, Moravy, Slovenska,
Slovinska a Polska.
Pro děti byly nachystány soutěže (lovení rybiček, literární kvíz, hra s krokodýlem, volba
Miss Pirát, tancování s Bobíkem, hra o jednu žídli méně), tvoření (pirátský obrázek,
pirátské kostýmy), zpívání s hudebním doprovodem (na kytaru doprovázela Dáša
Bláhová), noční bojová hra (strašidlo v lese, hledání pokladu), nacvičení písničky
Lichožrouti a předvedení paní starostce.

Časopis Knihovnický občasník
Také letos jsem vydávala knihovnický občasník, již pouze v elektronické podobně, ke
stažení pro čtenáře a zájemce zdarma. Za rok 2012 bylo nepravidelně vydáno 5 čísel.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Během roku 2012 vyšly čtyři články v Kuřimské Zlobici o dění v jinačovské knihovně.
Všechny tyto články jsou ke zhlédnutí na webové stránce knihovny.
Také vyšla o jinačovské knihovně informace v časopise Duha (informace o knihách a
knihovnách z Moravy), v tomtéž časopise vyšly i dva články o knihovně v elektronické
verzi.

VÝMĚNNÝ FOND
V listopadu 2012 jsme dostali nový výměnný fond, ve kterém bylo 160 knih v celkové
ceně cca 34 tisíc. Další výměnný fond by měl být změněn a dovezen ke konci roku
2013.

REVIZE V KNIHOVNĚ
V září 2012 proběhla v knihovně ve spolupráci s knihovnicemi z městské knihovny
v Kuřimi revize s překvapivým výsledkem: od poslední revize v roce 2001 se v knihovně
neztratila ani nebyla ukradena žádná kniha. Během revize byly některé knihy rovnou
vyřazeny z fondu a odepsány.
Od knihovnic z Kuřimi jsem rovněž dostala podnět k tomu, abych probrala znovu
knihovní fond a vyřadila knihy, které jsou již zastaralé (především naučná literatura pro
dospělé), nepůjčují se (díla rumunských, maďarských, polských autorů v beletrii pro
děti), nebo jsou zničené (velmi malá část knih).

ODPISY V KNIHOVNĚ
Během září jsem přednachystala knihy k odpisu, ale pro jistotu jsem ještě požádala
knihovnice z Kuřimi o radu, zda knihy skutečně odepsat. Poté, co knihovnice všechny
knihy jednu po druhé prošly, mohla jsem knihy odepsat. Celkem se jednalo o 403 kusů
odepsaných knih. Jejich seznam i důvod odpisu jsem odevzdala p. starostce
Dvořáčkové. Knihy nabízíme zdarma čtenářům knihovny. Zájem o vyřazené knihy je
spíše vlažný, což je vzhledem k nabízeným titulům celkem pochopitelné.

Plány na rok 2013
V souvislosti s mým návratem do práce a především do směnného provozu musím
některé akce zrušit a jiné omezit či pozměnit.
Kreativní dílničky od ledna do června 2013 se konat nebudou. Nabízím možnost
pořádat dílničky někomu jinému. Je možné, že bych se k dílničkám, bude-li zájem,
mohla vrátit cca od září 2013.
Nástěnka knihovny v chodbě budovy – vzhledem k tomu, že nebudu mít co na
nástěnku dávat, nechávám tam “neutrální” výzdobu, ale nabízím nástěnku k jiným
účelům – pro školku, Trnůvku, Kuličky, obec, s občasným možným nárazovým využitím
nástěnky pro knihovnu.
Dále, v roce 2013 není plánována žádná revize fondu či odpisy fondu.
Nebudu nadále vydávat časopis “Knihovnický občasník” a to ani v elektronické verzi.
Dále nebudu dělat besedy pro ŽS a MŠ pod hlavičkou jinačovské knihovny, nebude se
konat ani pasování prvňáčků či exkurze do knihovny.
Stezky v tom smyslu, které se konaly v posledních dvou letech, bych už dělat nemohla,
zejména z důvodu, že všechna významná místa v okolí obce již máme projité a znovu
stejná místa procházet s dětmi nechci. Spíš by se jednalo o organizované motorizované
výlety. Každý by si zajistil dopravu autem pro své děti, v předem stanoveném termínu
bychom společně vyjížděli na výlety do míst, které by ležely v okruhu max. do 20 km.
Těchto výletů by se mohl zúčastnit kdokoli bez jakékoli podmínky. Celkem by proběhly
v nepravidelných intervalech 3 až 4 výlety (např. Skryje, Babí Lom, Vítání jara na
Šmelcovně, neckyáda ve Veverské Bítýšce a podobně). Předběžný zájem o výlety je
velký, rodiny jsou nadšené ze stezek, které jsme pořádali. Jeden z názorů byl i ten, že
je to jedna z mála možností, kdy se mohou rodiny s malými dětmi setkat, aniž by kvůli
tomu museli do hospody.

Uvažuji o tom, že Noc s Andersenem by v knihovně proběhla, zejména pro nejmenší
děti, které se účastnily stezek. Nebyla by v oficiálním termínu (kdy budu NsA pořadat
v KJM), ale v termínu pozdějším, a především za velké spolupráce rodičů dětí.
Vzhledem k věku dětí je možné, že by se v knihovně ani nenocovalo, ale že by děti šly
na noc domů. Rodiče by se podíleli na akci jak finančně, tak především svou
spoluúčastí a pomocí s organizací. Akce by byla postavena zcela jinak než sedm
předchozích, které vycházely vždy ze stejného schématu.
Nákup knih a katalogizace knih by probíhala stejně jako v předchozích letech,
katalogizovala bych spíše nárazově větší objem knih (např. 3x do roka).
Publikační činnost – pokud budou aktivity, o kterých se bude moci dát psát, ráda
napíšu článek do Zlobice
Webová stránka – bude aktualizována jen občasně a nárazově (např. nové knihy, VF),
i nadále ve spolupráci s Petrem Příborským, pokud i on bude ochoten nadále
spolupracovat.
Charitativní akce – možná nárazově a občasně, dle potřeby (tak jako dosud).

Na “zastupujícího” knihovníka Břetislava Béma bych i nadále přesunula zodpovědnost
za půjčování, vracení knih, zpracování upomínek, denní statistiku, obsluhu čtenářského
internetu a za podávání ústních informací. Rovněž si zajistí odvoz a dovoz výměnného
fondu z Kuřimi. Nově bude sám katalogizovat příchozí čísla časopisů. Především on se
také bude podílet na plánování rodinných motorizovaných výletů.

Požadavek na rozpočet do knihovny na rok 2013:
•

Nákup nových knih: 15 000,-Kč

•

Předplatné časopisů na rok 2014: cca 1500,-Kč

•

Noc s Andersenem: 2 000,-Kč; v případě, že by se akce neuskutečnila, by se
částka mohla přesunout na nákup nových knih

•

Fotopráce: 1000,-Kč na fotopráce (fotografie z Noci s Andersenem, případně
fotky z motorizovaných výletů; za část částky bych ještě vyvolala fotky z
konce roku 2012 – dílničky, besedy, Rozsvěcení vánočního stromu)

•

Webová stránka: částka pro Petra Příborského za vedení webové stránkydomnívám se, že vzhledem k malému objemu informací, které mu budu posílat,
bude částka za odpracované hodiny minimálně o polovinu nižší než dosud.

•

Stezky: 1000,-Kč na drobné odměny a sladkosti pro děti; pouze budou-li
pořádany pod hlavičkou knihovny

•

Dílničky:

pokud se budou konat, budu si materiál financovat ze vstupného,

stejně jako to bylo i v roce 2012, a nežádám tím o žádný příspěvek.

Na závěr zprávy bych ráda poděkovala za spolupráci, která i letos byla pro mě velmi
příjemná. Děkuji Míši Kačírkové i Majce Helanové za to, s jakou péčí se starají o mé
“hosty” (ať už to byly knihovnice z Kuřimi či Pavel Straka z KJM).
Rovněž děkuji za výměnu všech žárovek v knihovně, změna je hned vidět.

Za Obecní knihovnu Jinačovice zpracovala Šárka Ondrušková
03. 1. 2013, Brno

