Historie Obecní knihovny v Kamenném Újezdě
Historie knihovny v Kamenném Újezdě začíná již v roce 1899, kdy spolek
Národní Jednoty Pošumavské, který tehdy čítal 50 členů, dostal od budějovických
bohoslovců knihovnu. Obecní knihovna v Kamennén Újezdě byla založena v roce
1921. Převzala stávající knihovnu Národní Jednoty Pošumavské a některé knihy dostala
darem od ministerstva kultu a vyučování.
V roce 1928 čítala veřejná knihovna 385 svazků a byla umístěna v prostorách
obecního úřadu obce Kamenný Újezd. V roce 1947 měla knihovna 174 čtenářů a
nejvíce jich bylo z řad mládeže. V roce 1948 byla knihovna přestěhována do „staré
školy“ č.p. 22. Vedoucím knihovny byl učitel zdejší školy, pan Martin Mertl. Tehdy
knihovna čítala 1200 svazků. O deset let později, v roce 1958, měla knihovna již 2470
knižních svazků a nacházela se ve veřejné knihovně v čp.3 – „u Janouchů“. V roce
1962 byla veřejná knihovna opět přemístěna a sice do prostorů v domě čp. 31 (bývalá
„stará pošta“). Úpravy nových prostor – podlahy, nábytek a regály si vyžádaly náklady
celkem 17.000 Kč. Knihovnu vedl učitel zdejší školy, pan Vlastimil Mertl.
V roce 1972 čítal knižní fond již 5862 knižních svazků a knihovnu navštěvovalo
186 čtenářů. O tři roky později, v roce 1975, měla knihovna již 7000 svazků. Z 204
zapsaných čtenářů bylo 87 mladších 15 let. Od 1. prosince 1975 byla výpůjční doba
prodloužena ze dvou na sedm hodin týdně.
Na přelomu let 1988/1989 byla knihovna opět přestěhována z místnosti v přízemí
,,staré pošty” (čp. 31) do prostor bývalé prodejny textilu ,,u Vyžrálků” (čp. 67).
Knihovníky byli v letech 1992 - 2005 manželé Horváthovi. V únoru roku 2000 musela
být obecní knihovna přemístěna z důvodu plánované rekonstrukce stávajících prostor
do domu čp. 79, do prostorů zrušeného bufetu. Stěhování více jak 8 tisíc knih a
časopisů započalo 17. února a již v úterý 7. března 2000 obnovila knihovna svůj
pravidelný úterní a čtvrteční provoz a to pouze o dva domy dále než dosud. Během
května 2001 byla z domu čp. 79 přestěhována obecní knihovna zpět do nových prostor
v přízemí domu čp. 67 a od úterý 22. května zahájila svůj pravidelný provoz vždy
v úterý od 16.00 – 18.00 a ve čtvrtek od 17.00 – 19.00 hodin.
V roce 2001 byla Obecní knihovna vybavena výpočetní technikou a 3.10.2001
byl zaveden internet s přístupem pro všechny občany. Ten zpočátku obsluhovala paní
Ing. Jitka Šebelková a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou se této služby ujal
místní kronikář pan Mgr. Roman Lavička.
V lednu 2006 nastoupila do obecní knihovny nová knihovnice Mgr. Helena
Veselá. Od začátku roku 2006 bylo nakoupeno 175 knih, převážně pro děti a mládež.
V knihovně bylo proveden menší přesun knižního fondu, 3 počítače napojené
na internet byly přesunuty do přední části knihovny a tím vznikl útulný dětský koutek.
V dubnu 2006 bylo zahájeno vkládání dat do počítače v knihovnickém program
CLAVIUS. Tento program bude umožňovat kompletní počítačovou evidenci svazků,
jejich objednávek a výpůjček, s pozdějším propojením i na internetové stránky
knihovny. V roce 2006 začala být využívána meziknihovní výpůjční služba.
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích zapůjčila obecní knihovně
téměř 500 knižních svazků. Tímto byl posílen především dětský knižní fond.

