Zpráva za r.2020 o stavu Obecní knihovny v Karlíku.
V roce 2020 máme registrováno celkem 31 čtenářů.
Do knihovny přišli dospělí čtenáři ll2x, děti 28x . vypůjčili si celkem 279 knih.
Z toho bylo 6 knih naučná literatura pro dospělé, 15 knih naučná literatura pro děti.
198 knih krásná literatura pro dospělé a 48 knih krásná literatura pro děti.
Naše malá knihovna se spíše, vzhledem k velikosti, orientuje na zábavnou
literaturu. Čtenáři především preferují hlavně detektivky a historickou literaturu.
Čtení románů pro ženy je příliš nezajímá.
Nejvíce je čtený spisovatel Vlastimil Vondruška, jehož knihy rnárne v nabídce docela
dost zastoupené.

Bohužel se nemůžeme měřit velikostí ani nabídkou dobřichovické knihovně a u
dětí zřejmě vyhrává školní knihovna. I když je pravda, že knih pro nátileté máme
málo. Spíše větší výběr máme pro děti, kterým ještě čtou rodiče a nebo se s tištěnou
knihou teprve seznamují.
V roce 2019 jsem změnila výpůjční dobu z úterý na pátek od 18 do 20 hodin s
úmyslem, že na konci pracovního týdne si přijde více čtenářů pro pěknou knihu na
víkend. Mohu jen konstatovat, že zájem se nijak nezvýšil. Lidé jsou zřejmě přehlceni
všemi možnými informacemi (zvláště v době covidové) a na čtení knih jim už
nezbývají síly.
V naší stálé nabídce máme 937 knih, které se snažím obměňovat. V loňském roce
jsem vyřadila 23 knih a zařadila 30 knih. Nové knihy jsme získali bud' jako dar a
nebo jsme jezdili do skladu vyřazených knih v Jenči, kam jsou sváženy z městských
poboček z Prahy, k dalšímu využití.
Od nadřízené Středočeské vědecké knihovny v Kladně nám bylo v r. 2020
zapůjčeno 181 knih různých žánrů. Jsou to velmi pěkné knihy. Bud' úplné novinky a
nebo jeden, dva roky stará vydání. Obvykle k nám jezdí 2x ročně, ale vzhledem k
uzavření knihoven kvůli pandemii, se výměna uskutečnila pouze jednou.

Velkým konkurentem všech knihoven jsou e-knihy a audioknihy. Některé
knihovny je mají i v nabídce, ale tištěná kniha je prostě nejlepší.
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