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Za zavřenými dveřmi knihovny
Lenka Bendzová a Miroslava Cvejnová
Městská knihovna v Dobrušce byla začátkem června po dobu 14 dnů pro veřejnost uzavřena. Hlavním důvodem
byla modernizace skladovacích prostor.
Všechny práce zahrnovaly vyklízení skladů knih, odvoz starých a již nepotřebných regálů, montáž a instalaci
nových mechanických pojízdných regálů odbornou firmou. Souběžně došlo k rekonstrukci nevyhovujícího
sociálního zázemí knihovny.
Realizace celého projektu na výměnu regálů začala již vloni na podzim, kdy vedoucí knihovny musela přesvědčit
vedení města o nutnosti investovat do nových, moderních úložných prostorů a zázemí pro zaměstnance.
Schválení rozpočtu, výběr realizační firmy a posuzování statiky byly jen dílčí úkoly, na kterých se průběžně
pracovalo více než půl roku.
Zatímco devět řemeslníků (instalatéři, elektrikáři, malíř, montéři...) provádělo odborné práce, knihovnice měly
opravdu napilno. A byla to dřina! Zřizovateli se tato doba sice zdála dlouhá, přesto zbývalo i po znovuotevření
doladit spoustu detailů.
Svazky byly umístěny ve dvou skladech. Naučná literatura v malém prostoru vedle šatny zaměstnanců, ve kterém
vznikla během čtrnácti dnů nová kuchyňka. Beletrie byla uložena ve skladu vedle půjčovny, kam se montovaly
pojízdné regály. Knihovnice několikrát přestěhovaly 9 000 knih. Každou musely vzít do ruky nejméně pětkrát.
Nakládaly, přenášely, převážely, vykládaly, a stále znovu dokola. Technické služby odvezly pouze staré regály
a rozpadající se kuchyňskou linku. Jak jistě víte z vlastní zkušenosti, knihovnická práce je čistá a lehká. :-) Přitom
knihovnice také každou knihu posoudily, u vybraných svazků následně kontrolovaly v počítači četnost výpůjček a
mnohé z těchto svazků pak ještě vyřadily a odepsaly. S tím souvisí i odbalení a znehodnocení razítek v knize.
Přesto nové regály všem vřele doporučujeme. :-)
Poznámka redakce: publikováno také v Dobrušském zpravodaji.[1] Na stránkách zpravodaje U nás zveřejněno
s drobnými úpravami a se souhlasem redakce.
Kontakt na autorky: knihovna@mestodobruska.cz, vsknihovna@mestodobruska.cz
Webové stránky knihovny: kulturadobruska.cz/mestska-knihovna/
[1] (MEK). Co se dělo za zavřenými dveřmi dobrušské knihovny? Dobrušský zpravodaj. 2017, č. 7, s. 16.
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