Výroční zpráva obecní knihovny za rok 2018
V tisku nedávno proběhla zpráva, že v České republice je nejhustší síť
veřejných knihoven. Je jich něco málo přes šest tisíc.
Naše obecní knihovna patří již od roku 2006 do této statistiky.
Je sice malá a po odebrání 10 polic, kvůli umístění uzamykatelné skříně na
dokumenty obecního úřadu, ještě menší, ale působí sympatickým dojmem.
A teď něco suchých údajů z ročního výkazu o knihovně za r. 2018, který se
každoročně posílá nadřízené Vědecké knihovně do Kladna.
V knihovně máme celkem 971 kniha a 103 DVD k vypůjčení. Vloni bylo
vyřazeno 117 knih a to buď z důvodu nezájmu čtenářů a nebo spíše se jednalo o
staré knihy. Nejstarší byla z r.1955. Tyto dáváme občanům k volnému výběru
před místní krámek.
Využíváme také možnosti, vybrat si další zajímavé knihy ve skladu Městské
knihovny Praha v Jenči. Jsou sice již vyřazené, ale stále v dobrém stavu. Touto
formou a nebo darem od občanů bylo přijato do našeho fondu 81 knih.
Fyzických návštěv bylo uskutečněno celkem 184, výpůjček 497.
Aby si čtenáři mohli vybírat stále z nové knižní nabídky využíváme služby
SVKKL, která nám 2x do roka, v březnu a v září, vyměňuje knihy ze svého fondu.
V r. 2018 nám takto zapůjčila 340 knih rozličných žánrů.
Vzhledem k velikosti knihovny se ponejvíce nabídka soustřeďuje na
zábavnou literaturu. Velmi žádané jsou detektivky severských autorů. Menší
zájem je o knihy s historickou tématikou. Zde jednoznačně vedou knihy od
spisovatele Vlastimila Vondrušky. Ženské romány jsou na pokraji zájmu. Máme
zde i malý koutek s dětskou literaturou, kde si nejvíce z nabídky vyberou
nejmladší čtenáři.
K nejpilnějším čtenářům, jako každý rok, patřil
A samozřejmě knihovnice.
Stále je možné zapůjčení žádaných knih přímo z fondu SVKKL. Tato služba
v posledních letech není příliš využívaná vzhledem k velké nabídce Knihkupectví
a proto, že se podstatně zdražily poplatky České pošty za přepravu.
V naší knihovně se nejen vypůjčují knihy, ale konala se zde beseda o hlavním
městě jižní Koree, Soulu. Dále její prostory využíval Karlický sbor k přípravě
svých vystoupení. V červnu se zde uskutečnilo Vítaní občánků. Slouží také jako
Volební místnost a konala se zde zasedání místního zastupitelstva.
Na závěr každoroční postesknutí. Potřebovali bychom knihovnu větší, kde
by se občané mohli setkávat nejen kvůli knihám. Ale zatím není naděje. Tak
možná se dočkáme někdy v budoucnu!
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