Místní knihovna ve Křtomili
Dle statistiky ke konci roku 2014 bylo zaregistrováno 29 čtenářů
Do knihovny zavítalo 243 návštěvníků
Počet knih stálého fondu cca 1400 ks knih a časopisů

Knihovna ve Křtomili díky své velikosti určitě patří mezi ty menší, ne-li
nejmenší. Přesto jsme rádi, že ji máme,
což ocení především babičky a děti, pro
které jsou větší - městské knihovny
obtížně dostupné.
Křtomilská knihovna slouží nejen jako
místo k zapůjčení knih. Je místem k
setkání se sousedy, je důvodem k
odpolední procházce nebo možností
strávit s akcemi, na kterých se knihovna
podílí, pěkný den či odpoledne.

Rádi bychom Vám přestavili alespoň akce s tradicí:
Cestovatelské přednášky Jiřího Máry
Každoročně se obyvatelé Křtomile můžou těšit na cestovatelské přednášky
p. Jiřího Máry.
Po nedůvěřivém
začátku návštěvnost
poslední cestovatelské
prezentace předčila
naše očekávání .
Naštěstí na místní
"hasičárně", která po
rekonstrukci nabízí
pěkné prostory pro
pořádání podobných
setkání, se našlo
dostatečné množství
volných židlí. Již nyní se těšíme na další setkání s Márovými ..... je naplánováno
na podzim letošního roku.
Podzimní procházka okolím Křtomile
Vše začalo docela nenápadně láskou k pěším výletům a toulkami
v přírodě. Navíc zjištění, že mnozí
obyvatelé Křtomile znají svá
humna jako "Kovářova kobyla"
přispělo ke vzniku původně
Křtomilského trojlístku s
pokračováním pod názvem
Křtomilská klička. Letošní ročník
svůj název ještě nemá, ale tradici
neporušíme.

Novinkou pro letošní rok byla knižní burza

Nápad uspořádat knižní burzu vznikl na základě
častých dotazů ze strany návštěvníků knihovny
ohledně starých a nepotřebných knížek, které
jim zabírají doma místo. Pokud bych mohla akci
vyhodnotit, tak určitě nepatří - alespoň z mého
pohledu - mezi ty zdařilé. Knih se podařilo
shromáždit dostatečné množství, ale samotných
zájemců odnést si knížku za "směšnou"
hodnotu domů bylo minimum. A tak snad
budou mít radost alespoň lidé potřební, kterým
se tyto knihy neudané v knižní burze přes
charitní organizaci dostanou.

Závěrem:
Přesto, že prostorem, počtem knih i návštěvností jsme knihovna malinká, jsme
nezbytnou součástí Křtomile. Chtěla bych poděkovat obci Křtomil, která svým
přístupem činnost a akce knihovny plně podporuje. Pokud bude knihovna
užitečná i pro těch "pár" čtenářů nebo návštěvníků pořádaných akcí je to
správná cesta pro další léta a těšíme se na setkání ... nejen u dobré knihy.
Pokud by se podařilo najít příhodnější prostory byl by to důvod k úplné
spokojenosti ...
Irena Navrátilová
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