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Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně v době koronavirové

Jana Benešová

Na začátku této zprávy uvádím, že ji píšu 7. dubna 2020. Situace se bude dále vyvíjet, tak je pravděpodobné, že až zpravodaj vyjde, 

bude u nás už leccos jinak.

V Jičíně jsme nejprve omezili provoz tak, že jsme uzavřeli čítárnu a provoz internetové místnosti, aby se lidé nemohli shromažďovat. 

Samozřejmě jsme s velkým smutkem zrušili všechny akce, a to nejprve pro seniory a následně úplně všechny. Epidemie nás, stejně 

jako ostatní knihovny, zasáhla v první třetině Března – měsíce čtenářů, tedy v době, kdy jsme měli naplánováno nejvíc besed, dílen, 

seminářů, výstav apod.

Daleko smutnější den nastal 12. března, když jsme knihovnu museli uzavřít úplně. Se zaměstnanci jsme se dohodli, že budeme dál 

chodit do knihovny pracovat. Uvažovali jsme o donášce knih; to jsme pak kvůli bezpečí zaměstnanců i klientů zavrhli. Práce jsme 

měli spoustu. Zavedli jsme přísná opatření ve snaze navzájem se nenakazit. Byla to především důkladná dezinfekce všeho, apel na 

zodpovědnost každého s tím, že v případě i třeba jen náznaku virového onemocnění zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka 

je třeba zůstat doma a informovat ředitelku. Do budovy jsme přestali kohokoliv pouštět, vrácené knihy jsme nepřijímali. Společně 

jsme se pustili do důkladné aktualizace a očisty fondu nejprve v půjčovnách a následně ve skladech. Do dnešního dne nejsme úplně 

hotovi. K tomu doháníme resty ve zpracování knih a hlavně článků, opravujeme autority a připravujeme podněty pro naše čtenáře. 

Oddělení regionálních funkcí po úklidu ve skladu zpracovává fondy obecních knihoven, spolupracuje při aktualizaci webů a 

elektronicky nebo telefonem jedná s obcemi. Velká práce je s každodenní prolongací výpůjček, rušením rezervací a odstraňováním 

poplatků z prodlení. Pro velký nápor jsme hned první den uzavření přestali přijímat dříve tak oblíbené objednávky na knihy.

Potěšilo nás, že náš zřizovatel na nás myslí. Doručil nám dezinfekci na ruce i na plochy a zajímal se, zda nemáme kvůli výpadku 

příjmů problémy, a pravidelně sleduje situaci v knihovně.

Od počátku uzavření knihoven se jičínská knihovna přesunula do virtuálního prostoru. Na webu knihovny https://knihovna.jicin.cz 

jsme vytvořili výrazný oddíl, ve kterém nabízíme e-knihy jednak z našeho katalogu (E-reading), a pak z dalších zdrojů (Městská 

knihovna v Praze, Kramerius a mnoho dalšího). Shromažďujeme také zajímavé e-learningové kurzy a vše prověřené elektronické. 

Zpřístupnili jsme četbu na pokračování. Zvláštní kapitolu má náš Čtipísek (maskot dětského oddělení). Na webových stránkách 

dětského oddělení vznikla nová sekce s tipy na domácí výuku. Čtipísek pravidelně informuje o všem, co se děje za zavřenými dveřmi 

knihovny, a doporučuje zajímavé webové stránky. Aktivní komunikaci se čtenáři realizujeme především prostřednictvím facebooku. 

Tipy na zajímavé aktivity sdílíme na uživatelském profilu Čtipísek Knihovnický. Čtipísek sdílí i aktuální fotografie z knihovny – z 

probíhající aktualizace fondu, úklidu prostor půjčoven. V této souvislosti vyhlásil Čtipísek

a dětské oddělení i tipovací soutěž, která měla veliký úspěch. Sdílí také vzpomínky na některé z úspěšných akcí, které v knihovně 

proběhly. Nyní jsou některé naše aktivity publikovány jako video na facebooku. Takto virtuálně již proběhla velikonoční dílna. 

Plánujeme další videodílničky a čtení.

S našimi uživateli jsme rádi v kontaktu. Posíláme pravidelné informace z knihovny, píšeme studentům VU3V, reagujeme na všechny 

e-maily.

Téměř všechny knihovnice se přihlásily na městském úřadu a pomáhají jako dobrovolnice starším lidem.

Dnes již uvažujeme, co bude, až budeme moci otevřít. Je nám jasné, že hned se do normálních kolejí nevrátíme. Začali jsme 

zpracovávat materiál, ve kterém si chceme ujasnit postup a pojmenovat vše, co bude potřeba zorganizovat, připravit a nakoupit 

včetně vypočítání finanční náročnosti. Přejeme si, abychom čtenáře mohli co nejdříve přivítat. Knihovnu máme krásně srovnanou, 

vše se leskne, ale je v ní smutno.
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