Činnost obecní knihovny v Mutějovicích
Od roku 2012 pořádáme v naší knihovně cyklus přednášek a do
současnosti proběhlo 25 přednášek. Delší pauzu jsme měli pouze v loňském
roce, kdy probíhala rekonstrukce zasedací místnosti, kde přednášky probíhají.
Výběr témat je pestrý. Přednášky trvají většinou 1,5 hodiny a chodí na ně kolem
dvacítky návštěvníků.
První přednášky byly zejména z literatury se spisovatelkou Martinou
Bittnerovou, se kterou jsme se za období pořádání přednášek setkali celkem
pětkrát. Besedy o jejích vydaných knihách byly vždy zajímavé a poučné.
Jednalo se o besedy na téma „Spisovatelky a ERÓS Utajené životy českých
žen“, „Zajímavosti ze života Boženy Němcové“, „ Známé osobnosti 19. století a
jejich partnerský život“ – dozvěděli jsme se o životě M. D. Rettigové, J. K. Tyla,
K. H. Máchy, K. H. Borovského, K. Světlé a S. Podlipské, dále pak představení
knihy „Utajené životy slavných Čechů“, kdy jsme se dozvěděli zajímavosti ze
života K. H. Máchy, Vojty Náprstka, Jiřího Karáska ze Lvovic, S. K. Neumanna
a dalších osobností. Zatím poslední beseda byla o vydané knize „Utajené životy
slavných Češek“.
Největší zájem je o besedy s promítáním fotografií cestovatele Ondřeje
Valáška, který navštívil naši knihovnu celkem pětkrát. Spolu s ním jsme se
podívali do Afriky – přednáška na téma „Černo bílá jižní Afrika“, „Neuvěřitelná
Indie“, kdy nám Ondřej Valášek přiblížil mimo řady zajímavostí, historických
památek, také přírodu a život obyvatel „miliardové“ Indie, dále následovala
přednáška s názvem „Via Baltica“ z cesty po Polsku, pobaltských zemích a
Ruské federaci. V listopadu jsme si díky přednášce s názvem „Egypt, země dvou
světadílů“ přiblížili život u břehů Rudého moře. Poslední beseda s názvem
„Hellada, aneb maratón po pevninském Řecku“ nám přiblížila jih východní
Evropy, současnost, bohatou historii a přírodní krásy pevninského Řecka.
Plánovaná beseda proběhne 10. září 2015, kdy posluchače, diváky, zavede do
severozápadní části afrického kontinentu, kde budou mít možnost poznat a
dozvědět se mnohé informace o současném životě, zajímavé historii a
nádherných přírodních krásách, či jiných zajímavostech Maroka. Cestopisná
beseda má názvem „al – Maghreb“, země hor, pouště, moře, boha, krále a
marocké máty.
V září loňského roku naše pozvání přijal pan ing. Jiří Baier, významný
světový mykolog, autor několika knih a atlasů o houbách. Přednáška s názvem
„Vše o houbách“ byla velice zdařilá. Pan Baier nám popsal na čerstvě
nasbíraném košíku hub, každou houbu zvlášť a přidal zajímavé vyprávění.
Přednáška se moc líbila.

Autorské čtení cestopisu Anny Johany Nyklové, která si ve svých
sedmdesáti dvou letech splnila dávný sen z mládí a vypravila se sama na tři
měsíce na Nový Zéland. O této cestě vydala po pěti letech knihu „Babka Ťapka“
– Na kraji světa, aneb Nový Zéland očima české babičky. Její vyprávění se moc
líbilo.
Naše pozvání přijal také PhDr. Jakub Pavlík ze Středočeské vědecké
knihovny v Kladně, který u nás přednášel celkem čtyřikrát. Téma „Trénování
paměti v každém věku“, „Mluvíme latinsky, aniž o tom víme“, kdy jsme se
dozvěděli, že latina i čeština patří do indoevropské jazykové rodiny a mají
mnoho společného, nejen mnoho velmi podobných slov. Dále „Zeměpis na
internetu“ a „Lidská paměť a informační hygiena“.
Celkem třikrát u nás přednášela Mgr. Lenka Šmídová z Muzea T.G.M.
v Rakovníku a to na téma „Velikonoční zvyky“, „Dějiny dámského odívání“ a
naposledy letos na téma „Lidové zvyky – rodinná obřadnost“.
„Zdravý životní styl“ název další besedy tentokrát s výživovou
poradkyní Petrou Štětinovou o stravovacích návycích ale i zlozvycích, kde jsme
mohli během přednášky možnost ochutnávky zdravých potravin.
V předvánočním čase nám ředitel Sládečkova vlastivědného muzea
v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka přiblížil Adventní a vánoční zvyky na
Kladensku a Slánsku s názvem „Na Vánoce dlouhý noce …“. Byla to příjemná
beseda před vánočními svátky. V současné době se panem Kuchyňkou
domlouvám na besedu, která bude v měsíci listopadu 2015.
V únoru 2015 nám poutavě přiblížil Ukrajinu Ing. Václav Vohralík na
téma „Ukrajina země k navštívení“, stát, o kterém se v současné době hodně
mluví. S panem Vohralíkem také plánujeme další přednášku.
V dubnu 2015 u nás proběhla přednáška s besedou a promítáním
fotografií paní Miroslavy Hoblíkové, pracovnice Muzea v Novém Strašecí na
téma „Film první republiky“, kdy jsme se dozvěděli o počátcích filmové
kinematografie, založení filmových atelierů Barrandov, či atelierů založených
Tomášem Baťou ve Zlíně a o filmových hvězdách stříbrného plátna v dobách
první republiky.
V současné době máme naplánovanou přednášku Romana Hartla na
měsíc říjen na téma „Deset literárních zastavení s rakovnickým chmelem a
pivem“, která bude určitě zajímavá, protože pěstování chmele a vaření piva
neodmyslitelně patří k Rakovnicku. Tak jako byly velmi zajímavé dvě
přednášky Romana Hartla, které už v naší knihovně proběhly a to „Literární
toulky Poddžbánskem“. Beseda se týkala našeho regionu a všem se moc líbila,

proto přijel Roman Hartl besedovat znova a to na téma „Výlety s turistou“, kdy
přiblížil známá i neznámá místa mezi Berounkou a Ohří.
Obecní knihovnu Mutějovice najdete v rekonstruovaných prostorách
v budově Obecního úřadu Mutějovice. Otevřena je v pondělí a ve středu
v odpoledních hodinách. V knihovně je zaregistrováno celkem 77 čtenářů,
z toho je 30 dětí. Stav knihovního fondu je 7 700 knih.
Využíváme možnosti půjčování knih v rámci výměnného fondu ze
Středočeské vědecké knihovny v Kladně a z Městské knihovny z Rakovníka.
S touto službou máme velmi dobré zkušenosti a tímto způsobem obohatíme náš
knihovní fond každý rok přibližně o 500 ks knih. Náš stávající knihovní fond
každý rok doplňuje obecní úřad nákupem knih v hodnotě 4 000,-. Nákup pro
naši knihovnu zajišťuje Městská knihovna Rakovník. Pro knihovnu byl také
obecním úřadem pořízen dataprojektor a plátno na promítání při přednáškách.
Pro naše čtenáře můžeme také zajistit přes služby meziknihovní
vypůjčování knih (MVS) Středočeské vědecké knihovny v Kladně konkrétní
titul, podle požadavku čtenáře. Tuto službu využívají také studenti, kdy si
půjčují knihy pro povinnou četbu.
Knihovna má předplaceny tři tituly docházejících periodik – Vlasta,
Praktická žena a pro mládež Bravo. V knihovně je též možnost využívat
internet. V roce 2014 byl dokončen evidenční seznam knih v počítačové formě.
Čtenáři si tak můžou prohlédnout nabídku knih na stránkách Obce Mutějovice.
V současné době připravujeme nové besedy a přednášky. V září
s Ondřejem Valáškem budeme cestovat po Maroku, v říjnu nás potěší svou
návštěvou Roman Hartl s přednáškou na téma Deset literárních zastavení
s rakovnickým chmelem a pivem a v listopadu proběhne přednáška PhDr.
Zdeňka Kuchyňky o sv. Václavovi. Tímto i zveme nové čtenáře do naší
knihovny.
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