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Knihovny v oblasti Rychnov nad Kněžnou, Dobruška v době koronaviru

Naďa Kaločová

Situace s koronavirem a s tím spojené uzavření knihoven zaskočilo nejen knihovnice, ale i čtenáře.

Na základě usnesení vlády je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb, knihovny nevyjímaje. 

Všechny knihovny oblasti Rychnov nad Kněžnou, Dobruška byly uzavřeny.

Městská knihovna v Dobrušce komunikuje se čtenáři elektronicky nebo telefonicky. Všechny výpůjčky čtenářům prodlužují. 

Knihovnice se v práci střídají, aby omezily riziko nákazy. V pracovní době, kdy nepůjčují pro veřejnost, provádějí běžné úkony, jako 

jsou objednávky nových knih, katalogizace, vyřazování starých a opotřebovaných knih, dále provádějí přesun některých knih 

z volného výběru do skladu, opravují poničené knihy.

Městská knihovna v Opočně se rozhodla pro vymalování knihovny, které měli jinak naplánováno na prázdninové měsíce. Nyní 

zakládají knihy zpět do regálů, zároveň přitom i vyřazují poškozené a zastaralé knihy. Nezapomínají ani na průběžné objednávání 

nových knih, jejich katalogizaci a balení. Na facebooku knihovny zveřejňují fota s novými knihami, aby čtenáře naladili a mohli se do 

knihovny těšit. Po dobu uzavření knihovny všechny výpůjčky automaticky prodlužují. Čtenáři mohou knihy vracet do biblioboxu před 

knihovnou.

Pro Městskou knihovnu ve Vamberku a její zaměstnance znamená současná situace pouze jedinou změnu  ‒ uzavření půjčoven, 

tedy zákaz přímého kontaktu se čtenáři.

Jinak pracují stále, každodenně. Pouze jiným způsobem. Samozřejmě za dodržování nařízení vlády a přísných hygienických zásad. 

Využívají maximálním možným způsobem toto období, které paradoxně umožňuje nejen dokončit „staleté“ resty, ale i zaměřit se na 

zkvalitnění služeb knihovny, na její budoucnost a koncepci vývoje. I toto nelehké období má nečekaně svá pozitiva jak z pohledu 

pracovního, tak i lidského.

Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou se během února a první poloviny března přestěhovala do nového zrekonstruovaného 

objektu bývalého kina. Plánované slavnostní otevření 30. 3. 2020 a spuštění pravidelného provozu od 1. 4. 2020 se neuskutečnilo 

z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Čtenáři knihovny byli oproti jiným knihovnám v určité výhodě. Počítali totiž s uzavřením 

knihovny kvůli stěhování a měli možnost si vypůjčit co nejvíce knih, aby toto období přečkali. Se čtenáři udržujeme e-mailovou i 

telefonickou komunikaci, výpůjčky prodlužujeme, nakupujeme nové knihy, katalogizujeme, a hlavně vyřazujeme. Co se nestihlo 

udělat během stěhování, ladíme teď v době nuceného uzavření. Byly zrušeny dubnové i květnové akce knihovny.

Rovněž jsme byli nuceni zrušit i jarní setkání knihovníků obecních knihoven. Věříme, že se na podzim s nimi sejdeme, a to v nové 

knihovně.
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