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Není malování jako malování

Miroslava Cvejnová

Ve dnech 8. až 12. července byla Městská knihovna v Dobrušce pro veřejnost uzavřena z důvodu malování. To se 

stalo za dobu jejího jedenáctiletého působení v této budově poprvé. Všichni se potýkáme s napnutým rozpočtem, 

jehož výše se rok od roku spíše snižuje, přičemž náklady se rok od roku spíše zvyšují. I proto se malování a 

modernizace týkala pouze oddělení pro dospělé a foyer.

Schválení prostředků na modernizaci je však jedna věc a samotná realizace je věc diametrálně odlišná. V průběhu 

přípravy musí knihovnice překonávat řadu nástrah a řešit úkoly, které příslušejí spíše designérům a bytovým 

architektům. Ovšem v rozpočtu na služby odborných poradců už nezbylo.

Po dlouhých diskuzích (dokážete si představit 5 žen, jak se shodnou na jedné vizi?) jsme se konečně shodly 

s tolerancí nám vlastní na konečném řešení.

V očekávaný den D – v pondělí 8. července – jsme už v 6 ráno čekaly malířskou firmu. Vše, co šlo odnést, jsme 

z malovaných prostor vyklidily už předem, teď zbývalo „jen“ přikrýt regály s knihami a koberce. Nutno podotknout, 

že tři malíři zvládli vše přikrýt, oblepit, zasádrovat, dvakrát vymalovat včetně našich barevných anomálií a vše 

zase sklidit a uklidit za jednu dvanáctihodinovou pracovní směnu. Den to byl dlouhý, ale na jeho konci už jsme 

viděly náš designérský záměr v jasnějších barvách.

Máme skvělou paní uklízečku, která průběžně uklízela, myla a leštila už od pondělí, takže my knihovnice jsme byly 

jen v roli pomocných uklízeček. Kdo by si myslel, že jsme neměly co dělat, hluboce by se mýlil. V dětském 

oddělení jsme se pustily do vyřazování knih a časopisů a dalších prací, na které při běžném provozu nezbývá čas 

a klid. Po vyčištění koberce a jeho uschnutí jsme začaly s „konečnou fází“, nalepováním dekoračních samolepek 

na nově vymalované stěny v oddělení pro dospělé. I tahle činnost byla ukázkou naší souhry a tolerance, a proto 

jsme to během jednoho dne zvládly. Zbývalo tisíc drobností, aby se mohlo v pondělí 15. července otevřít. Ve foyer 

máme novou pohovku, v půjčovně pro dospělé čtenáře nový koutek pro děti, pohodlná křesla, na míru vyrobené 

pojízdné vozíky na odkládání knih a nové obrazovky u počítačů.

Po týdnu nezvyklé práce, která nás mnohdy vyčerpala víc než rutinní nápor čtenářů, jsme v pátek mohly domů 

odcházet s pocitem dobře vykonané práce.

P. S. Za rok chceme malovat v dětském oddělení, tak nám držte palce.

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


