Obecní knihovna v roce 2011
Obecní knihovna je již druhým rokem umístěna v rekonstruovaných prostorách prvního
patra obecního úřadu, který se nachází ve středu obce. Myslím, že je účelně a pěkně zařízena,
díky vedení obce, které knihovnu podporuje. Místní knihovna Mutějovice, je rozdělena na dvě
oddělení dětské a oddělení pro dospělé. V oddělení pro dospělé mohou čtenáři nalézt jak
naučnou literaturu, tak beletrii. V dětském oddělení nabízíme povinnou četbu, romány pro
dívky, dobrodružnou literaturu, pohádky pro nejmenší čtenáře, ale i naučnou literaturu.
V knihovně je internetový koutek, je zde k dispozici jeden počítač s připojením na internet.
Začali jsme ukládat evidenci všech knih do počítačové formy, kde bude možné vyhledávání
knih podle autora nebo názvu. Stávající knižní fond obsahuje přes 7 000 svazků knih a je
průběžně doplňován a obnovován. V loňském roce jsme prostřednictvím Městské knihovny
v Rakovníku, která nám nákup knih každý rok zajišťuje, nakoupili knihy za částku 4 000,- Kč.
Dalším rokem jsme využívali možnost půjčování knih v rámci výměnného fondu ve
Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Během roku jsme se vypůjčili šest souborů, které
obsahovaly celkem 499 knih. Jedná se převážně o nově vydané knihy a naši čtenáři si je
hodně půjčují. Čtenáři se mohou také u nás objednat knihy formou meziknihovního
výměnného souboru, kdy nám požadovanou knihu zašle SVK Kladno poštou. Tuto službu
v loňském roce využili hlavně studenti, kdy jsme objednávali knihy pro školní povinnou
četbu. Jednalo se o 11 knih.
Obecní knihovna má předplaceny čtyři tituly docházejících periodik. Pro mládež
odebíráme časopis Bravo a dále je v nabídce časopis Praktická žena, Vlasta a nově odebíráme
časopis D-test.
Registrovaných čtenářů do konce roku 2011 je celkem 126 z toho dětských čtenářů 76.
V roce 2011 navštívilo knihovnu 727 čtenářů a vypůjčili si 1712 knih. V pravidelných
intervalech navštěvují knihovnu děti ze základní školy, které přicházení v rámci školní
družiny s učitelkou J. Roubíkovou a J. Skoblejovou.
V současné době připravujeme zajímavé aktivity pro dospělé čtenáře. První proběhne
koncem ledna a to beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou o její knize s názvem
„Spisovatelky a ERÓS – Utajené životy velkých českých žen“ a také zajímavou přednášku na
téma „Trénování paměti pro každého člověka“, kterou přednáší lektor pan Jakub Pavlík ze
SVK v Kladně. Podle zájmu čtenářů bychom připravili i jiný program a snad i tímto pozveme
nové čtenáře do naší knihovny.

V Mutějovicích 26. ledna 2012

Pavla Staňková

