


J 
ak mě a mou práci ovlivnil koronavirus.  

Psát o tom, co dělá slánská Knihovna Václava 

Štecha během řádění koronaviru, by bylo nud-

né. Děláme to, co většina knihoven. To, na co 

během roku není tolik času, prostoru a upřímně, možná 

ani chuti. Řekli jsme si, že se pustíme do fondu. Pravi-

delnou, zákonem danou revizi, jsme dělali v roce 2017, 

takže tu dělat po třech letech nedávalo smysl, ale něja-

kou větší údržbu by si ty naše knihy zasloužily. Proto už 

více jak 30 dní revidujeme, vyřazujeme, přebalujeme, 

myjeme, čistíme. Náš fond čítá zhruba 55 000 knihov-

ních jednotek. Tedy čítal. Před pandemií. V pondělí 16. 

března roku 2020 jsme nastoupili do depozitů, 

s pečlivostí knihovnicím vlastní bereme knihu po knize a 

nemilosrdně vyřazujeme ty kousky, o kterých víme, že 

se již několik desítek let nepůjčily, knihy poškozené, 

duplikáty a jiné multiplikáty. Nejprve jsme do konce 

března jsme vyřadili neuvěřitelných 874 knihovních jed-

notek, ve druhé vlně v dubnu jich bylo 1302, z volného 

výběru přesunuli* do depozitů 829 knihovních jednotek, 

okolo 1 200 knih jsme přebalili. Vedle toho probíhá kaž-

doroční revize periodik. Kolegyně zodpovědné za akvi-

zici, objednaly 400 nových knih a 22 nových AV médií, 

aby naši čtenáři měli z čeho vybírat, až dojde 

k znovuotevření knihovny, abychom mohli zasytit jejich 

hlad po nových titulech, pomohli jim zvládnout absťák 

po čtení knih.  

V momentě, kdy se nařízením vlády zpřísnilo pobývání 

na pracovištích, a byl nám doporučen tzn. home-office, 

začaly se dít na webu knihovny divy. V on-line katalogu 

u deskových her přibyly ilustrační obrázky, 

k tematickým kufříkům jsme dali foto celého jeho obsa-

hu, aby se čtenáři mohli lépe rozhodovat, který si půjčit 

domů, retrospektivně přibývaly zkatalogizované články 

z regionálních periodik.  

A abych nezapomněla na mimořádně záslužnou práci 

mých kolegyň, která není hned vidět, ale je pro knihov-

nickou práci velmi důležitá – sjednotit různé tvary klíčo-

vých slov. Tímto výčtem bych ale nekončila a mohla 

pokračovat dál a dál. Např. ty šikovnější z nás šily doma 

roušky, které jsme předávali potřebným. Knihovnických 

činností je hodně a mají jeden jediný cíl a tím je spoko-

jený uživatel naší knihovny.  

A aby se nám nenaplnilo přísloví – sejde z očí, sejde 

z mysli, připravili jsme pro uživatele našeho FB na kaž-

dý den soutěž z literatury o knihy, které nám darovalo 

do této soutěže nakladatelství Portál, přidali jsme infor-

maci o možnosti vracet knihy do biblioboxu, info mailem 

jsme rozeslali zprávu, že žáci a studenti mohou ke stu-

diu zdarma využívat prolink na E-knihy z pražské Měst-

ské knihovny. Stali jsme se distribučním místem pro 

objednávání a výdej roušek. To všechno se děje nyní.  

Už teď ale víme, že je před námi ještě několik dalších 

týdnů bez čtenářů v tomto nouzovém režimu.  

Už teď víme, že mnoho akcí, které jsme si na letošní 

rok naplánovali, se neuskuteční.  

Už teď víme, že to, na co jsme byli zvyklí a co brali jako 

standard, letos bude nestandardní.  

Už teď víme, že nebudeme moct rozjet projekty, byť 

bychom na ně získali dotaci, ale nebudou se nám do-

stávat prostředky na naši spoluúčast.  

Už teď víme, že se nám po všech stýská víc, než jsme 

ochotni připustit.  

Už teď víme, že stýskání je oboustranné.  

Už teď víme, že hned nebude nic jako dřív, bude to 

prostě jiné a chvíli bude trvat, než si připomeneme a 

oživíme staré návyky, rituály.  A na to se těšme. Přeje-

me Vám klidné prožití svátků jara, hodně optimismu a 

víry na brzká setkání při společných projektech, bese-

dách, dílničkách, školeních nebo seminářích. Nebo si 

jen tak lidsky „pokecat“. 

Zoja Kučerová 

 

* Přesunout do depozitů znamená změnit lokaci v kni-

hovnickém programu Verbis, poté označit samolepkou 

SKLAD na hřbetě knihy a knihu uložit do regálu. 

Vyznání aneb Óda na pandemii 



fotoreportáž 



ODMĚNA NEBO TREST? 



 
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala :) 

A nebo se pusťte do našich rébusů 

Do textu se nám vloudily chyby!  

Opravte špatná písmenka, z těch správných po-
skládejte otázku a na lísteček napište vaši odpo-
věď. Pokud budete chtít, můžete nám ji zavolat 
na telefonní číslo 312 522 238 (od 8:00 do 13:00) 
a my 30. 4. 2020 vylosujeme 3 jména a pošleme 
vám malou odměnu. 

"Čtete rádi? Čtení knih není sen získávání in-
formocí z psaného textu. Pomáhá nám rozví-
jet fantazii, paměť, přináší příjemné odreago-
vání a domonce zlepšuje spánek. Čtením si 
razšiřujete také slovní zásobi. Při čtení se 
dozvíte mnoho zajímavostí, díhy růzlým de-
tektivním nebo romantuckým příběmům posí-
líte empatii a dokážete tak třeba i lépe porozi-
mět emocím a chování jiných lidí. Četba je ta-
ké brospěšná v boji se stvesem. Čtení nům 
dokonce může pomoct proti Alzheimerově 
chorobě. Zkuste se tedy mečer nedívat na te-
levizi a nesledovat další a další příspavky na 
Facebooku, ale raději buďte offline a přestěte 
si nějakou kvalibní knihu. Pačlivě ovšem vybí-
rejte žánr, abysne se v noci nobudili hrůzou." 



INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU 

I v této pro turistiku opravdu nepříznivé době Infocentrum Pod Velvarskou branou ve Slaném nezahálí a připravuje 

pro návštěvníky novinky. 

První novinku chystáme již na 17. května od 14 hodin, kdy měla proběhnout vycházka 

s názvem Židé ve Slaném. Za stávajících podmínek není možná účast osob na vycházce, a 

tak pro vás infocentrum připravilo její online verzi, kterou budete moci shlédnout v daný 

čas na webových stránkách infocentra www.infoslany.cz 

Potěšující zprávu máme také pro všechny sběratele turistických vizitek. Nově bude v Infocentru ve Slaném možné 

vaši sbírku rozšířit o fotonálepky Václava Štecha a Jaroslava Vrchlického. I pro milovníky turistických známek jsme 

pro letošní rok připravili novinku Výroční turistickou známku Slaný pramen. 

Letos poprvé také Infocentrum Slaný vydává Slánské turistické noviny. V novinách najdete  přehled akcí roku 

2020 ve Slaném a blízkém okolí. Region Slánsko představují jako region s pestrou směsicí všech zábavných, spor-

tovních, kulturních i naučných žánrů. Pozvánky na akce umístěné na stránkách těchto novin jsou sestavené tak,  aby 

si  v nich mohl vybrat opravdu kažý návštěvník našeho kraje.  

SKRYTÉ PŘÍBĚHY 
Všechny příznivce poznávání historie poněkud 

netradičním způsobem, jistě potěšíme i další novinkou 

pro rok 2020. Je jí mobilní aplikace Skryté příběhy. Pro 

některé z vás to úplná novinka není, neboť Skryté 

příběhy jako takové jsou již poměrně dobře 

zavedenou, fungující a hlavně úspěšnou aplikací, kter-

ou je možné si zahrát  na mnoha místech celé naší 

republiky. Věříme, že i příběh,  který se ve Slaném 

odehrává po třicetileté válce, v době  kdy město Slaný 

vlastnili pánové z rodu Martiniců, zaujme všechny 

nadšence této naučné zábavy.  Sedět doma nebo ve 

třídě nad knihami dějepisu už je nuda?  Pojďme tedy 

historii prozkoumat pěkně zblízka a venku. Musíme 

přeci tam, kde se dějiny odehrávaly a kdo ví, co tam 

na nás všechno čeká. Možná už některé historické 

postavy netrpělivě čekají na naši pomoc. Tak co 

říkáte, jdete do toho? Troufnete si obměkčit srdce 

mocného středověkého šlehtice a pomoci tak 

Slaňákům k lepším časům? Pokud vám tedy kuráž 

nechybí, stačí na stánkách www.skrytepribehy.cz  

stáhnout zdarma aplikaci, vybrat si trasu Slaný, příběh 

Bernardovo srdce a vaše dobrodružství může začít.  

Trasa vede po centru města a Slánské hoře, je dlouhá 

přibližně 2,5 km a má 8 zastavení. 

http://www.infoslany.cz/

