Činnost knihovny v Trnové za rok 2020
Nový typ koronaviru se poprvé objevil v Číně ve městě Wu-chan, které se nachází v provincii Chu-pej,
v prosinci 2019. Začátkem roku 2020 se začal koronavirus SARS-CoV-2 šířit do celého světa. První
případy se v České republice objevily 1. března 2020, tito lidé pobývali v rizikových oblastech na severu
Itálie. Tato pohroma dopadla na celý svět. Vznikla z toho celosvětová pandemie.
V té době neměl nikdo tušení, co čeká celý svět. Na 9.4. 2020 měla naše knihovna připraveno posezení
s paní Fryčkovou, pracovnicí Muzea v Mariánské Týnici na téma „Od masopustu do velikonoc“. Bohužel
koronavirová nákaza všechny naše plány zhatila. Celý svět se zastavil. Postižena byla nejvíc Itálie, kde
nemocnice nestíhaly ošetřovat nemocné /to jsme ještě netušili, co nás čeká v březnu 2021/. V naší
republice nepřibývalo tolik nemocných cca 1000 denně?
Od 16. 3. 2020 se zavřela veškerá kulturní zařízení, školy, divadla, knihovny, restaurace. Od 17. 3. 2020
je uzavřena i naše knihovna. Lidé musí nosit roušky, je omezena veřejná doprava, lety letadly, prostě
se život v zemi zastavil. Zastavili se továrny, výroba, v obchodech a všude na veřejnosti se musí nosit
roušky. Lidé si šili roušky doma, neboť při vypuknutí nákazy nebyly ve státě žádné zásoby. Knihovna
byla uzavřena až do 2. 6. 2020. I tak pak po otevření bylo nutné dodržovat hygienická nařízení. Knihy
po vrácení byly umístěny do karantény, knihovnice pracovala v roušce a rukavicích, vchodu musela být
umístěna dezinfekce, byl omezen počet možných návštěvníků v knihovně, stanovit délku pobytu
návštěvníků v knihovně, atd. Tato situace trvala až do začátku června. 2. 6. 2020 se knihovna opět
otevřela za přísných hygienických podmínek.
Od 1.7.2020 byla povinnost nosit roušky zrušena.
Od 27.10.2020 se knihovny opět uzavírají. Došlo k zákazu volného pohybu osob, mají být uskutečněny
jen cesty nezbytně nutné pro opatření základních životních potřeb. Půjčování knih nebylo
vyhodnoceno jako základní životní potřeba.
Od 16. 11. 2020 je možný bezkontaktní výdej knih a jejich vrácení.
Od 3. 12. 2020 byl provoz knihoven obnoven, zase za určitých hygienických podmínek (rozestupy
v knihovně, používání dezinfekce u vstupu do knihovny atp.)
Od 27.12.2020 se knihovny opět uzavírají. Nemocní s nemocí COVID 19 přibývají, stav trvá do konce
roku 2020.

I přes to, že většinu roku 2020 byla knihovna uzavřena, tak v roce 2020 bylo v naší knihovně
registrováno 45 čtenářů, bylo vypůjčeno 683 knih. Knihovna v Plasích zapůjčila naší knihovně a tudíž i
našim čtenářům 40 nových knih. Bylo nakoupeno 82 nových knih pro dospělé i děti v částce 19 811.00
Kč. I když knihovna byla uzavřena, stále probíhalo vyřazování starých knih, které jsou k dispozici na
obecním úřadu v přízemí ve vstupní chodbě. Knihy v knihovně byly znovu lépe rozděleny, detektivky,
úplné novinky, historie, zájmové knihy, atd. I přes situaci, která v roce 2020 nastala, knihovna pro
čtenáře fungovala dle vyhlášených nařízení. Jsem ráda, že i v těžké situaci, která v roce 2020 postihla
celý svět si čtenáři cestu do knihovny našly.
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