VEREJNÉ KNIŽNICE

ČAS V KNIŽNICI
SA NEZASTAVIL ANI
POČAS PANDÉMIE
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The summary of the Podduklianska Library’s activities provided during
the first wave of COVID-19 pandemic caused by the new coronavirus.
While the library was closed (from March to May 2020), the library
staff ’s main focus was on putting activities online (via the website or social
media). Activities aimed at children as well as adults included an exhibition of photographs, a trivia quiz, a calendar of historical events and
personalities related to the Svidník District, publishing the new issue of
the Poddukliansky knihovník magazine, developing cooperation with
a regional periodical, preparing events for the upcoming year, revision of
the library’s collection, and transformation of the library premises into
a tailor’s workshop.
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Knižnice sú významnou súčasťou spoločnosti. Napriek mnohým problémom, s ktorými v minulosti
zápasili a zápasia aj dnes, majú svoje stále miesto
v živote jednotlivcov i širšej verejnosti. Sú miestami,
kde ľudia môžu získavať informácie, vzdelávať sa,
ale i relaxovať, oddychovať, nachádzať upokojenie
a stretávať sa s ľuďmi z komunity. Nie sú teda iba
miestom, kde sa dajú požičať knihy, ale aj miestom,
kde môžu nájsť príjemnú spoločnosť a ochotné
knihovníčky, ktoré im poradia pri výbere literatúry,
prípadne si vypočujú ich radosti či starosti…
Tohtoročná situácia súvisiaca s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom síce
priame sociálne kontakty v knižniciach obmedzila,
no tie kontakt so svojimi používateľmi nestratili
a komunikovali s nimi v online prostredí.
Podduklianska knižnica vo Svidníku, ktorá bola
rovnako ako iné knižnice na Slovensku zatvorená
od 13. marca 2020, za nimi prichádzala priamo
do ich domovov a na svojej webovej a facebookovej
stránke ich informovala o významných výročiach
aj udalostiach doma i vo svete (napr. Medzinárodný
deň detskej knihy, Svetový deň zdravia, Svetový deň
darcov krvi, Svetový deň dizajnu, Medzinárodný deň
hasičov, Medzinárodný deň tanca) alebo prinášala
profily významných osobností zo sveta literatúry,
hudby či politiky (napr. Andreja Sládkoviča, Hansa
Christiana Andersena, speváčky ľudových piesní
Márie Mačoškovej či Milana Rastislava Štefánika
a i.). Pre deti pripravila vedomostný kvíz, v ktorom
si mohli overiť svoje vedomosti z oblasti literatúry,
histórie, geografie, vesmíru, biológie a pod. Kvíz sa
stretol s veľmi priaznivým ohlasom. Návštevníkov

stránky zaujali aj témy týkajúce sa zdravia (napr. Ako
spojiť prechádzku s užitočným počas slnečných jarných dní a nazbierať si bylinky, Ako si zvýšiť imunitu
správnou a zdravou životosprávou, Čo robiť, aby sme
boli vo fyzickej a psychickej pohode).
Na facebookovej stránke vzniklo diskusné fórum
pod názvom Ako sa kedysi žilo v kraji pod Duklou
a od 1. apríla 2020 tu začala knižnica uverejňovať
kalendárium osobností, udalostí a faktov okresu Svidník. Informácie vychádzali z publikácie Dvesto rokov
svidníckeho regiónu v dátumoch, ktorú vydala Podduklianska knižnica v roku 2011. Záujemcovia o regionálne dejiny miest a obcí podduklianskeho regiónu (okres Svidník a okres Stropkov) si mohli „zalistovať“ vo výberovej bibliografii pod názvom Prechádzky
dejinami miest a obcí, v ktorej bolo predstavených 82
publikácií, letákov a informačných materiálov o 50
obciach a mestách regiónu, uložených vo fondoch
Podduklianskej knižnice. Súčasťou bibliografie sú aj
stručné informácie o histórii a súčasnosti predstavených obcí a miest. Knižnica okrem toho posielala každý týždeň príspevky o nových knihách a osobnostiach
zo sveta literatúry a hudby do regionálneho periodika
Podduklianske novinky. Informácie o nových knihách boli zverejňované vo forme letákov i na webovej
a facebookovej stránke knižnice. Tu bolo vystavené
aj prvé tohtoročné číslo štvrťročníka Poddukliansky
knihovník, ktorý pripravuje a vydáva Podduklianska
knižnica. Podľa požiadaviek čitateľov knižnica poskytovala online digitálne referenčné služby.
V novembri 2019 bola v rámci aktivít bibliobusu vyhlásená výtvarná súťaž pre deti a mládež pod
názvom Kde bolo, tam bolo… Rozprávkové kráľovstvo
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očami (rukami) detí, počas ktorej mali deti ľubovoľnou technikou stvárňovať svoje obľúbené rozprávkové postavičky. Pre pandémiu sa síce vyhodnotenie
neuskutočnilo, no knižnica pripravila z detských
prác výstavu, ktorú si môžu záujemcovia pozrieť
na webovej stránke knižnice a na Facebooku.
Knižnica pokračovala v objednávaní a dennom
spracovávaní nových kníh pre čitateľov. Na ich nákup použila finančné prostriedky z grantu, ktorý jej
poskytol Fond na podporu umenia na rok 2019, ako
aj vlastné finančné zdroje.
Pracovníci knižnice naďalej spracovávali nové
periodiká dochádzajúce do knižnice v roku 2020,
pokračovali v spracovávaní bibliografie pod názvom
Laureáti Nobelovej ceny za literatúru a excerpovali

Knižnica ako „šijacia dielňa“ na výrobu rúšok

Spracovávanie nových kníh počas pandémie

Regál s knihami Zober si knihu, nemusíš ju vrátiť

regionálne periodiká (10 periodík), ktoré dokumentujú život okresov Svidník a Stropkov a na základe
ktorých sa buduje regionálna článková databáza
regiónu Svidník. Tematicky triedili drobné regionaliká.
Okrem toho pripravovali scenáre k plánovaným
podujatiam, ktoré by sa mali uskutočniť do konca
tohto roka, triedili a upravovali knižničný fond
a vyraďovali poškodené a zastarané knihy.
Na istý čas sa knižnica zmenila aj na „šijaciu
dielňu“, keď šikovné knihovníčky šili rúška pre zamestnancov knižnice a ich rodinných príslušníkov.
Takisto pripravili knihy pre repatriantov, ktorí boli
umiestnení v karanténnom zariadení vo Svidníku.
Pozornosť verejnosti vzbudil regál s knihami z burzy
pod heslom Zober si knihu, nemusíš ju vrátiť, ktorý
sa nachádzal pred vstupom do knižnice.

Knihy v karanténe
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čila, že používatelia i verejnosť ju naozaj potrebujú.
Knižnica zatiaľ pracuje v obmedzenom výpožičnom režime a jej návštevníci musia dodržiavať
stanovené pravidlá. To znamená, že každý návštevník musí mať v priestoroch budovy rúško, resp.
nos a ústa prekryté šálom či šatkou. Pri vstupoch
na jednotlivé oddelenia sa na viditeľných miestach
nachádzajú dezinfekčné prípravky na ruky a jednorazové rukavice, ktoré musia návštevníci použiť. Vrátené knihy sa umiestňujú do karanténnej
miestnosti a po uplynutí stanoveného počtu dní sa
vracajú späť do fondu, aby boli znovu dostupné pre
používateľov.

Pri výpožičnom pulte

Brány Poduklianskej knižnice sa pre nedočkavých
používateľov otvorili opäť 11. mája 2020. Vysoká návštevnosť knižnice po znovuotvorení všetkých presved-

Ukázalo sa, že Podduklianska knižnica vo Svidníku
dokáže zaujať svojich používateľov i širšiu verejnosť
aj vo výnimočných a mimoriadnych situáciách, čo
jej umožňujú nielen moderné technológie, ale aj
iniciatívne prístupy zamestnancov knižnice. Napriek
tomu je však pre nich osobný kontakt s používateľmi
nenahraditeľný.
Foto Nadežda Mičáková

Prvé podujatie po znovuotvorení knižnice
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