Obecní knihovna Mutějovice – činnost v roce 2009
Obecní knihovna, tak jako v loňském roce byla otevřena v budově družiny základní školy
dvakrát týdně a to vždy v pondělí a ve středu v odpoledních hodinách.
V roce 2009 navštívilo knihovnu celkem 898 čtenářů a vypůjčili si celkem 1431 knih.
Z toho bylo 148 knih naučných pro dospělé, 769 knih krásná literatura pro dospělé, 155 knih
naučná literatura pro děti a 359 knih krásná literatura pro děti. Obecní knihovna má
předplaceny tři tituly docházejících periodik. V nabídce časopisů je Vlasta, Praktická žena a
pro mládež Bravo. Časopisů se půjčilo za loňský rok 430.
Stejně jako v roce 2008 jsme využívali možnosti půjčování knih v rámci výměnného fondu
ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. S touto službou máme velmi dobré zkušenosti a
jsme s ní moc spokojeni. Za celý rok jsme tímto způsobem pro naše čtenáře obohatili
knihovní fond přibližně o 500 knih. Jedná se převážně o knihy, které jsou v současné době
vydávány a v prodeji. I nadále budeme takto knihy obměňovat. Pro naše čtenáře můžeme také
přes služby SVK v Kladně zajistit konkrétní titul dle jeho požadavku. I v loňském roce obecní
úřad doplnil knižní fond nákupem nových knih. Prostřednictvím Městské knihovny
v Rakovníku, která nákup zajišťuje, jsme do knihovny získali 30 kusů knih v celkovém
nákladu pořízení 4.000,-Kč
V rámci výuky jsme v květnu pozvali do knihovny žáky prvního až čtvrtého ročníku ZŠ.
Formou her jsme i těm nejmenším představili knihovnu a tím získali několik nových mladých
čtenářů.
V listopadu došlo k vloupání do obecní knihovny, kde byla odcizena kompletní počítačová
sestava včetně multifunkční tiskárny a kompletně zničena kabeláž na připojení k internetu.
Škoda byla vyčíslena na 56.400,- Kč. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo
přestěhovat obecní knihovnu z budovy školní družiny do budovy obecního úřadu. Začátkem
ledna 2010 proto byla knihovna přemístěna do nových prostor v prvním patře obecního úřadu,
kam srdečně zveme současné i nové čtenáře.
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