
Kulový blesk udeří 30. května! 

 

Uzávěrka knihovny s krycím názvem Kulový blesk vypukne již na konci května. Knihovna se 

totiž chystá na úplnou revizi fondu, kterou ze zákona musí provést v desetiletém intervalu. 

Daleko horší však bude broušení a oprava asi 70 % podlah. Ty jsou kvůli nekvalitní práci 

zhotovitele v katastrofálním stavu, a tudíž je nutné provést broušení a lakování. 

Obě záležitosti knihovna spojí dohromady, uzávěrka bude trvat téměř do konce června. 

Náročnost koordinace prací je sice vysoká, ale spojením revize a oprav se zkrátí čas nutné 

uzávěrky. 

 

Věrní čtenáři – SOS! 

Prosíme své věrné čtenáře a příznivce, aby zopakovali akci – 50 knih domů! Každá knížka, 

která opustí dům před uzávěrou, nám usnadní práci. Vypůjčené knihy jsou totiž automaticky 

zrevidované. Čtenářům je na oplátku výrazně prodloužena výpůjční lhůta. Knihy však nebude 

knihovna půjčovat těm, kteří nedodržují výpůjční řád (dlužníkům). 

Postupná uzávěrka, klasici do domácností, vystěhujme oddělení beletrie. 

Dům se bude uzavírat postupně. 29. května společně se čtenáři knihovna oslaví 115. výročí od 

založení, hned druhý den ráno začne stěhování horního patra – knihy, nábytek… tak, aby 

místnosti zůstaly úplně prázdné. 

Horní patro bude tedy uzavřeno od 30. 5., naučné oddělení od 3. 6., beletrie a kavárna od 6. 

6., uzávěrka skončí 26. 6. za předpokladu, že bude příznivé počasí a podlahy uschnou. 

Aktuální situace bude zveřejňována všemi dostupnými prostředky. Na www.mkl.cz a na 

facebooku navíc uvidíte on-line reportáže. Největší problém má knihovna s uložením fondu 

oddělení beletrie, proto prosí čtenáře, aby si odnesli knihy domů. 

Hledáme chlapy! Hledáme dobrovolníky a voláme věrné příznivce! 

Stejně jako v roce 2010 při stěhování knihovny z Husovy ulice chceme co nejvíce prací udělat 

sami s dobrovolníky. Žádáme příznivce o registraci (formulář na www.mkl.cz, ve všech 

odděleních knihovny) do živého řetězu. Mužskou část pak o pomoc při stěhování depozitáře. 

Demontáž a montáž nábytku sice provede odborná firma, ale dobrovolníky rozhodně 

potřebujeme. 

Posílení provozu 

Činnost knihovny však nebude utlumena všude, naopak posílí provoz pobočky Domov pro 

seniory, plážová knihovna bude fungovat hned v červnu posílena o denní tisk a aktuální 

časopisy, kulturní a vzdělávací program posílí v Klub(ovně) Luna – zde např. proběhnou 

semináře Třetího věku, knihovnické lekce pro školy a některé projekty. 

Ve volných chvílích vyjdou knihovníci na ulici a budou půjčovat z mobilních knihovniček, 

které zapřáhne Drak s Oskarem (nechte se překvapit). Imobilním čtenářům opět nabídneme 

donáškovou službu do domácností. 

Společně to zvládneme 

Finanční prostředky na opravu podlah uvolnil zřizovatel z rezervních zdrojů a následně je 

bude vymáhat po dodavateli stavby, která nekvalitní práci provedla. Finanční prostředky na 

montáž a demontáž nábytku zaplatí knihovna ze svého běžného rozpočtu. Za vzniklé potíže se 

knihovna čtenářům velmi omlouvá. 

Za pomoci dobrovolníků zcela jistě kulový blesk knihovnu nespálí! 

 

Vaše knihovna 
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