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Trutnovské knihovny v době pandemie

Marta Pešková Staníková

Jak je nám všem známo, v pátek 13. března byly rozhodnutím vlády ze dne na den uzavřeny všechny knihovny bez ohledu na jejich 

zaměření. Veškeré akce, kulturní i vzdělávací, které jsme měli pro své návštěvníky připravené, byly postupně zrušeny. Nejen studenti 

virtuální univerzity při ČZU přišli rázem o své přednášky, o závěrečné ukončení semestru i promoci. Jazykové kurzy při knihovnách 

byly přerušeny. Stopku dostal i ve všech knihovnách skvěle rozjetý Bookstart – s knížkou do života atd. Půjčovny zely prázdnotou a 

dětský smích se od knihovních regálů také neodrážel. Se všemi uživateli jsme se „stýkali“ pouze online na FB, na stránkách 

knihovny, e-mailem, telefonicky. Byla to situace, o které jsme mohli číst v knihách, ale zdaleka nás nenapadlo, že bychom ji mohli 

zažít na vlastní kůži.

Je to smutné, ale věřte, že jsme neseděli jen tak s rukama v klíně. V trutnovských knihovnách situace vypadala následovně:

Trutnov

Jaroslava Maršíková

Městská knihovna s regionálními funkcemi měla v roce 2021 provádět revizi knihovního fondu, ale vzhledem k situaci jsme ji provedli 

již v době pandemie, abychom příští rok nemuseli zavírat. A co se týče služeb – registrovaní uživatelé si mohli půjčovat elektronické 

knihy. Všechny výpůjčky a rezervace byly prodlouženy, aby se čtenáři nebáli, že dostanou upomínky.

Dvůr Králové nad Labem

Marta Pešková Staníková

V Městské knihovně Slavoj jsme se v prvé řadě rozhodli pro rozšíření termínů rozvozu knih do domácností. Službu poskytujeme od 

roku 2009, ale pouze jednou měsíčně, vždy první středu v měsíci, kdy vozíme knihy seniorům, zdravotně postiženým a do domů 

s pečovatelskou službou. V době uzavření knihovny jsme rozváželi knihy každý týden v pondělí, ve středu a v pátek. Od 13. března 

do 16. 4. projevilo o tuto službu zájem 212 čtenářů, kterým jsme rozvezli celkem 1348 knihovních dokumentů (1187 knih, 

120 periodik a 41 CD). Kromě výběru z knihovního fondu jsme rozváželi také sylaby našim studentům VU3V, kteří neměli možnost si 

text k online přednáškám vytisknout doma, a tím jsme jim pomohli k úspěšnému zdolání závěrečného testu. Do domácností jsme 

dováželi také roušky, které jsme sami našili těm seniorům, kterým tato poslední dobou nezbytná součást vycházkového oděvu 

chyběla. Služba v tomto rozsahu pokračovala po celou dobu uzavření knihovny.

Dále jsme rozšířili možnost výpůjček e-knih z našeho knihovního online katalogu. Po dobu uzavření knihovny měli čtenáři možnost si 

stáhnout až čtyři e-knihy za jeden měsíc.

Přestože byla knihovna zavřená, pokračovali jsme v nákupu a katalogizaci knih a CD. Protože se k záchraně knih a nakladatelství 

objevila na FB a v knihovnických konferencích nejedna výzva, rozhodli jsme se podpořit právě ta malá nakladatelství, která jsou 

vývojem této situace do značné míry poškozena, a objednávali jsme přímo u nich.

Čtenáři se na nás obraceli s žádostí o vrácení půjčených knih. Bohužel pořízení biblioboxu, do kterého by bylo možné knihy vracet, 

jsme naplánovali až na prázdninové měsíce. Výpůjčky jsme tedy všem hromadně prodloužili. Tato situace nás utvrdila v tom, že 

pořízení biblioboxu k naší knihovně určitě má smysl.

Rtyně v Podkrkonoší 

Jana Sehnalová

V naší městské knihovně jsme se rozhodli, že využijeme uzavření knihovny ke zlepšení prostředí dětského oddělení. Domluvili jsme 

se s malířem, který celé oddělení pro děti nově vymaloval, včetně chodby a příslušenství. Následoval velký úklid nejen těchto prostor, 

ale celé knihovny.

Čtenářům jsme automaticky prodloužili všechny výpůjčky i zamluvené knihy. Pro vracení knih mohli využít naši biblioschránku, kterou 

jsme každý den vybírali. Běžně v ní bylo vráceno kolem 10 knih denně.

Neustal ani nákup nových knih, které jsme postupně zpracovávali a o jejich nabídce informovali na stránkách knihovny a ve rtyňském 

zpravodaji. Už se těšíme, až najdou svého čtenáře.



Úpice

Jana Šimková

Jakmile vládní nařízení o stavu nouze uzavřelo Městskou knihovnu v Úpici, začala velmi smutná situace. Pátek bez čtenářů se 

v práci pořádně vlekl. I když nemůžeme říci, že bychom neměli co dělat. Je to prostě jiné.

Po víkendu, kdy se v Trutnově sešla parta žen a šily (snad jako první, alespoň co vím) roušky pro potřebné, napadlo nás pomoci i 

tady. Pro čtenáře jsme byli téměř k ničemu a ostatní práce počká. Město nakoupilo látky, tkalouny a nitě a my čtyři knihovnice spolu 

s jednou studentkou VŠ jsme se pustily do práce. Dvě švadlenky se šicími stroji prostě šily a šily a ostatní stříhaly, žehlily a špendlily. 

Stařičké stroje kvílely, žárovky praskaly, ale náš elán to vyrovnával. Osm pracovních dní jsme každý den šily jen s malou přestávkou 

na oběd. Výsledkem bylo přes 500 skládaných oboustranných roušek s možností vložit do nich ještě další materiál. Byly určeny 

organizacím města, pracovnicím v sociálních službách města i všem občanům Úpice.

Postupně jsme se vrátili ke knihovnické práci. Zapsali jsme knihy, které jsme objednali těsně před uzavřením knihovny. Opravovali 

jsme knihy, staré záznamy v katalogu, vyřazovali, rovnali..., prostě jsme dělali to, co bylo potřeba.

A čtenáři? Ti měli možnost vypůjčit si e-knihy, možnost tří e-výpůjček jsme zvýšili na pět za měsíc. Ve vestibulu knihovny, kam měli 

návštěvníci přístup v době, kdy jsme byli v knihovně, jsou regály s vyřazenými knihami, takže si mohli vybrat knihy tam a už je 

nevracet. Bibliobox nemáme, vypůjčené knihy si tedy čtenář zatím musel nechat doma. Nehrozí mu však, stejně jako jinde, žádná 

pokuta. Pokud někdo zavolal, vyhověli jsme mu a připravili žádané knihy, které jsme ve dveřích předali. Tuto službu jsme 

neinzerovali, to by se asi záměr karantény míjel s účinkem.

Byla to výjimečná situace. Snažili jsme se s ní nějak vypořádat a být užiteční. Je nám líto všech zrušených akcí, ale nedá se nic 

dělat, bude líp...

Tak se všichni knihovníci držte! Ještě že nám nezakázali přístup do knihovny, a my jsme mohli číst a nosit domů ty krásné, papírové 

knihy. :-)

Svoboda nad Úpou

Pavla Tůmová

Městskou knihovnu těsně před nařízeným uzavřením postihla havárie ‒ prasklo vodovodní potrubí. Období uzavírky jsme tedy využili 

k celkové opravě. V celé budově radnice se dělaly nové stoupačky. Během uzavření knihovny jsme naplánovali ještě vymalování 

knihovny a s tím související generální úklid.

Některé dny jsem pracovala z domu. Připravovala jsem si besedy, pracovala na údržbě katalogu, katalogizaci, balení, opravě nových 

knih atd.

Špindlerův Mlýn

Marie Čeřovská

V knihovně Špindlerův Mlýn, kde jsem sama jako jediný zaměstnanec na 2/3 úvazku, jsme zpočátku na městském úřadě šili roušky. 

Ve spolupráci s městskou policií jsme nabídli čtenářům 1x týdně rozvoz knih. Ve volných chvílích jsem dokončovala resty.

Hostinné

Milena Dulová

Městská knihovna v Hostinném využila uzavření knihovny k revizi knihovního fondu, která byla naplánována na červenec 2020. 

Současně s revizí jsme prováděli všechny související práce: vyřazování duplikátů, úklid skladu, archivu, všech materiálů na besedy, 

zkrátka jsme prováděli úklid všeho, na co není při běžném provozu čas.

Vzhledem k tomu, že klášter, ve kterém se knihovna nachází, má velkou zahradu, naše pozornost se ubírala i tímto směrem. Zasadili 

jsme květiny a zkrášlovali tak okolí celého kláštera.

Žacléř

Hana Kocurková

Naše knihovna s půjčováním knih nepřestala. Vyřešila jsem to rozvážkou knih čtenářům domů. Tak jako ostatní seniorům nakupovali 

a odvezli nákup až domů. Při výběru knih jsem používala hygienické rukavice a roušku. Čtenáři si mohli knihy vybrat v online 

katalogu na našich webovkách nebo výběr nechali na knihovnici. Začalo to úplně náhodně, jeden čtenář volal, že má tatínka 

dlouhodobě v nemocnici a že nemá co číst, další upozorňoval, že jeho senioři mají ponorku a že nutně potřebuje knihy atd. :-) Chtěla 

jsem tak pomoci lidem, kteří byli zavření doma a potřebovali trochu vzpruhu. Dále jsem upozornila čtenáře, že knihy, které mají 

doma, zatím nesmějí vracet. Neměla jsem desinfekční prostředky a ještě jsem přesně nevěděla, jak vrácené knihy budu řešit.

Pravidla pro půjčování:

Vážení čtenáři, nacházíme se ve složité době, pohyb venku a většina aktivit je omezených, byli jsme nuceni uzavřít i městskou 



knihovnu. Nelze však trávit čas jen sledováním televize a někteří z vás jistě ocení, že tuto nepříjemnou situaci jsme se rozhodli řešit 

rozvážkovou službou knih. Tu zajistí knihovnice Hana Kocurková podle následujících pravidel:

• napište na e-mail knihovny mkzacler@volny.cz (připište vaše tel. č.), popřípadě pošlete SMS zprávu na telefon 774 411 978;

• knihu vybranou z online katalogu (přístupný na webu knihovny www.knihovna.zacler.cz) vám připravíme a rozvážka bude 

probíhat dle domluvy;

• pokud někdo nemá přístup k online katalogu, může nechat výběr na knihovnici;

• před rozvozem vás budeme kontaktovat s upřesněním času, svazek vám můžeme nechat za dveřmi a jen zazvonit či zaťukat;

• knihy, které máte již půjčené, si nechte doma, všem budou automaticky výpůjčky prodlouženy.

Pevně věříme, že vše společně co nejdříve zvládneme. Přejeme pevné zdraví.

Aleš Vaníček, starosta města

Taková tedy byla situace v trutnovských knihovnách. Záměrně jsem článek převedla do minulého času, protože pevně věřím, že 

v době, kdy čtete tyto řádky, je ve všech knihovnách opět plno čtenářů a na stolech se nám vrší jeden rest za druhým, protože 

zkrátka nemáme čas.
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