Obecní knihovna Jinačovice
Vyjímečné postavení mezi neprofesionálními knihovnami okresu Brno-venkov
zaujímá Obecní knihovna v Jinačovicích, která vykazuje dlouhodobě kvalitativně
odlišný způsob práce proti jiným obecním knihovnám, a to v celokrajském měřítku.
V roce 2001 nastoupila do knihovny paní Šárka Ondrušková, a tím se zcela změnil
charakter do té doby průměrné obecní knihovny.
V roce 2003 proběhla rekonstrukce knihovny. Ve stejném roce začala
knihovna postupně rozvíjet aktivity na podporu rozvoje čtenářství a kulturního života
obce (první beseda Malované básničky o ročních obdobích, koncerty, divadelní
představní ve spolupráci s brněnským ochotnickým souborem TAK JO a souborem
z Veverské Bítýšky PRKNO). Od roku 2004 začala tradice Noci s Andersenem a od
roku 2007 kreativní dílničky pro děti a maminky na mateřské dovolené. Účast na nich
je přednostně pro sociálně znevýhodněné občany.
Od roku 2004 vydává knihovna časopis pro děti do 15 let s názvem
Knihovníček. Časopis vychází za finančního přispění obecního úřadu. Díky tomu
může být distribuován zdarma všem dětským čtenářům, kteří se mohou stát členy
redakční rady a podílet se na vzniku jednotlivých čísel. Od ledna 2007 jsou všechna
čísla

vystavena

na

webových

stránkách

knihovny:

http://knihovna.obecjinacovice.cz/knihovnicek_0808.pdf.
Mezi

pravidelné

události

v knihovně

patří

například

besedy

(jedna

z posledních se jmenovala Rizika pro děti na internetu aneb informace pro rodiče),
divadelní představení, kreativní dílničky pro děti, Noc s Andersenem, vánoční a
velikonoční besídky, malování na chodníku a pod.
Knihovna

má

vlastní,

mimořádně

bohaté,

webové

stránky:

http://www.knihovna.jinacovice.cz. V letošním roce se také poprvé zúčastnila soutěže
Biblioweb. Dle hodnocení laické veřejnosti se webové stránky knihovny umístily
celkově na 6. místě. V kategorii knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel se knihovna
umístila na 11. místě. S účastní v této soutěži počítá i do budoucna. Rovněž poprvé
se knihovna letos účastní soutěže Kamarádka knihovna.
Z prostředků VISK 3 získala knihovna automatizovaný systém Clavius.
V květnu loňského roku začala paní knihovnice ukládat fond do počítače a
připravovat automatizaci knihovny. Automatizovaný výpůjční systém byl uveden do

provozu v červnu letošního roku. Do konce rok u by mněl být on-line přístupný
elektronický katalog.
Knihovna se aktivně zapojuje do života obce a využívá všech příležitostí
k propagaci. Koncem července oslavila obec Jinačovice 650. výročí svého založení a
mezi všemi zúčastněnými nemohla chybět ani knihovna. Významnou událostí byla
návštěva hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka v knihovně. V letošním
roce byla knihovna nominovaná na cenu Knihovna roku 2008.
Žádná knihovna nemůže dobře pracovat bez podpory svého zřizovatele. Toto
platí beze zbytku i v případě jinačovické knihovny, která by nemohla poskytovat tak
kvalitní služby v moderních prostorách nebýt pochopení, zájmu a pomoci se strany
obce, konkrétně paní starostky Libuše Dvořáčkové. A dobrá spolupráce knihovny
s obecním úřadem je přínosem pro kulturní a společenský rozvoj každé obce.
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