
V České republice je vyhlášen nouzový stav a řada institucí je tak 
zavřených. Knihovny jsou zavřené od pátku 13. března, ale to nezna-
mená, že by zaměstnanci knihoven zaháleli nebo neměli co dělat.

V naší knihovně využijeme tento čas jako příležitost dát si do 
pořádku knižní fond. Bereme do rukou jednu knihu za druhou 
a posuzujeme, jestli potřebuje opravit, nově zabalit nebo jestli už 
nastal čas jejího vyřazení z fondu – buď proto, že už je opravdu hod-
ně zastaralá, ale většinou spíše pro její přílišnou opotřebovanost. 
K této práci přistupujeme poctivě, díváme se do knihovního systé-
mu kolikrát byla kniha v posledních letech půjčená, zvažujeme její 
důležitost a jedinečné informace, které obsahuje, bereme v potaz 
její stav a podle všech těchto kritérií ji buď vracíme na regál, pře-
řazujeme ji do skladu nebo ji vyřazujeme. Důležitým faktorem při 
rozhodování je samozřejmě fakt, jestli kniha je zařazena do zlatého 
fondu literatury. Řadu knih také dokupujeme, abyste se vy, čtenáři, 
měli na co těšit. 

Takto napsané se to nezdá, ale proces probírky knih je časově 
náročný a knihu během něj vezmeme do ruky hned několikrát. 
V podstatě fungujeme na bázi manufaktury, každou dílčí činnost má 
primárně na starosti některá z nás knihovnic.

Čas také využíváme ke komplexnímu gruntování, takže naše paní 
uklízečka párou čistí lino a myje okna, ale kýbl s vodou a hadr je teď 
pracovním nástrojem všech knihovnic. Protřídily a uklidily jsme si 
sklad, ve kterém je kromě knih řada pomůcek a rekvizit potřebných 
pro programy, které v knihovně běžně děláme. Je jich dost, namát-
kou jmenujme pravidelné programy pro rodiny s menšími dětmi, 
páteční odpoledne s výtvarnými dílnami nejen pro malé děti, lekce 
informačního vzdělávání, které začínají školkou a končí 3. ročníkem 
středních škol, soutěže a kvízování, VU3V, kluby, které se primárně 
scházejí v komunitním Centru Lukáš… Prostě k širokému spektru 
činností patří i dostatečné množství propriet, které jsme si teď vzor-
ně srovnaly.

Přemýšlely jsme, jak pomoci seniorům a handicapovaným, čili 
nejohroženější skupině obyvatel. Být doma je sice fajn, ale není 
dobře, když se z domova stává tak trochu vězení s omezenou mož-
ností jít ven, za známými, za kulturou nebo do klubů a spolků. Spo-
lečníkem pro takové chvíle může být kniha, a protože není možné si 
ji přijít vybrat do knihovny, nabízíme možnost donášky knih domů. 
Služba je určena čtenářům handicapovaným a těm, kterým je 70 let 
a více. Donáška se řídí pravidly návaznými na obecná doporučení 

při koronavirové epidemii. Knihy roznášejí naše dobrovolnice a vel-
mi nám tím pomáhají. Přinesené knihy jdou rovnou do karantény, 
kterou jsme zřídily v komunitním Centru Lukáš.

Situace, která nemá nejen v naší republice obdoby, nás také nutí 
více přemýšlet, jak do budoucna chránit naše čtenáře, ale i samy 
sebe. Po domluvě s firmou MOOS, s.r.o. z Osečan, máme na pulty 
připravené průhledné ochranné štíty, které nejen teď, ale i v době 
běžných respiračních a chřipkových onemocnění alespoň částečně 
zamezí  kapénkové infekci. Ve výrobě je i mobilní ochranná stěna, 
kterou budeme potřebovat po otevření knihovny právě u komunit-
ního Centra Lukáš, kde i nadále bude karanténa vrácených knih.

Všichni naši čtenáři, kteří máte knihy z knihovny doma a nemů-
žete je teď vrátit, nemusíte mít obavu. Výpůjční lhůtu všech knih, 
audioknih, časopisů, her atd. prodlužujeme a také rezervace na vás 
počkají, než si je budete moci vyzvednout.

Na závěr bychom vás, byť trochu netradičně, poprosily o pomoc. 
Ani ne tak nám, jako knižnímu trhu, který není jen o vydavatelích, 
ale také o autorech, překladatelích, ilustrátorech, redaktorech 
a mnoha dalších, kteří  se v této době dostávají do těžké situace. 
Jak jim pomoci? Kupte si knihu, ideálně přímo v e-shopech jednot-
livých nakladatelství. Proč o to žádají knihovnice? Protože bychom 
byly rády, aby i nadále vycházela pestrá nabídka krásných knih, které 
vám pak můžeme nabídnout v knihovnách. 

Za sedlčanské knihovnice Mgr. Alena Budková

Chráníme vás i nás.

Řadíme a rovnáme.

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY 

KNIHOVNA V DOBĚ KORONY

Zapisujeme, přepisujeme,odepisujeme. Uklízíme. Naše dobrovolnice.
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