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„O  prázdninách je sice život 
knihovny mírně v  útlumu, ale 
zdání klame. Přes letní měsíce 
musíme vyřešit generální úklid 
všech provozů, plánované revize 
a  aktualizace knihovních fondů, 
tedy práce, které nejsou běžné-

mu návštěvníkovi na první po-
hled zřejmé,“ začala paní ředi-
telka. „I  když máme omezenou 
půjčovní dobu, hlavní budova 
a  pobočky jsou vždy v  pondělí 
a  čtvrtek od devíti do osmnácti 
hodin k dispozici čtenářům.“

Opavští žáci vystavují
V Opavě tedy půjčují něco ke 

čtení i  v  létě. Ale to není zda-
leka všechno. Zájemci se mo-
hou přijít potěšit také několika 
expozicemi. Paní ředitelka je 
postupně představila. „V  hlavní 
budově jsme léto zahájili zajíma-
vou výstavou Jsi tím, co dýcháš 
na téma znečištění ovzduší. Na 
tvorbě jednotlivých exponá-
tů se podílely děti z  opavských 
základních a  mateřských škol, 
které na figurách osob či zví-
řat velmi realisticky ztvárnily, 
jaký může mít vliv na organi-
smus špatné životní prostředí, 
nebo jaké následky způsobuje 
kouření v lidských plících. Výsta-
va Necháme to tak? seznamuje 

zájemce se sakrálními památka-
mi, které stojí na území Moravy 
a  Slezska, a  dokumentuje jejich 
úspěšné rekonstrukce, popřípa-
dě informuje o havarijním stavu 
některých z  nich. Nejlepší práce 
z  tříměsíční soutěže o  Karlu IV. 

pak přináší přehlídka soutěžních 
prací Po stopách Karla IV. Od 
dubna ji organizovalo oddělení 
pro děti a  mládež z  hlavní bu-
dovy společně s  pobočkou Ka-
teřinky a  Městskou knihovnou 
a Informačním centrem v Hradci 
nad Moravicí.“ 

Nevyjmenovali jsme všechny 
výstavy, které opavská knihovna 
zajistila pro prázdninové dny. Ne-
smíme zapomenout na Šikovné 
ruce, prezentující práci klientů 
Chráněné dílny Vlaštovičky. Na-
jdeme ji v  oddělení pro dospělé 
v hlavní budově. Pobočka v Opa-
vě Kateřinkách zase nabízí klau-
zurní práce studentů prvního 
ročníku Střední školy průmyslové 
a umělecké v Opavě. Má soubor-
ný název Ze života hmyzu. 

Kam s dětmi?
Léto děti nejraději tráví v  pří-

rodě, účastní se příměstských tá-
borů a jiných podobných aktivit. 
Je už zvykem, že míří i do knihov-
ny. V  Opavě pro ně připravují 

Jaké mají v Opavě s touto akcí 
zkušenosti? „Loňské horké léto 
přálo koupání i četbě. Na koupa-
liště jsme dovezli během červen-
ce a  srpna přes dva tisíce knih. 
Ohlasy od návštěvníků byly vel-
mi příznivé, přímé reakce máme 
i od veřejnosti z facebooku. Naši 
čtenáři nám hlásí, že na koupali-

šti našli knihu, kterou třeba v re-
gálech přehlédli, nebo se díky 
prázdninové četbě vrátili k  ně-
jakému příběhu.“ Paní ředitelka 
věří, že letošní ročník bude mít 
obdobný průběh. Všechny pu-
blikace mají speciální nálepku, 
kterou pro tuto akci navrhl opav-
ský výtvarník Bořek Frýba. Ptáte 
se proč? Přece aby se nemohly 
zaměnit s  řádnými výpůjčkami 
z knihovny. 

Jana Semelková
Foto: archiv knihovny

zábavné soutěže a  kvízy. „K  dis-
pozici děti mají knihovnický ča-
sopis Noviny skřítka Knihomílka, 
který jim určitě dokáže ukrátit 
dlouhou chvíli,“ směje se paní 
ředitelka a  pokračuje ve vypo-
čítávání prázdninových počinů. 
„Pro naše registrované čtenáře 
jsou i v letních dnech k dispozici 
elektronické knihy, které si mo-
hou odkudkoli stáhnout. Stačí 
jen připojení na internet a platná 
registrace v naší knihovně.“

Knížky na koupališti
Pokud bude slunečno, ne-

musí opavští čtenáři chodit do 
budovy knihovny, protože si 
mohou knížku půjčit přímo na 

městském koupališti. „Knihovna 
Petra Bezruče v Opavě připravila 
na letošní léto už třetí ročník 
akce Vezmi knihu na prázdniny,“ 
objasňuje paní ředitelka. „Stejně 
jako v  minulých letech pracov-
níci knihovny v  rámci aktuali-
zace knihovního fondu nachys-
tali řadu vyřazených duplikátů 
a starších knížek či knižních darů 
od čtenářů, pro které nemáme 
využití. Samozřejmě volíme 
především detektivky, romány 
pro ženy a  čtení pro děti. Pros-
tě chceme zpříjemnit všem letní 
odpočinkové chvíle.“

Veškeré nachystané čtivo je 
umístěno v  prostoru městské 
plovárny, všem volně k disp ozici. 
Kdo má chuť, může číst. Nepře-
čte-li celou knížku u bazénu, ne-
musí být smutný, že nebude znát, 
jak to dopadne. Může si ji totiž 
vzít s sebou domů, dočíst a vrátit. 
Ale ani to není podmínkou. 

 „Pokud se někomu příběh líbí 
natolik, že se od něj nemůže od-
loučit, může si jej nechat. Někteří 
čtenáři knížky půjčují dalším li-
dem. A  když se někomu zalíbí 
do té míry, že si ji vezme třeba 
s  sebou na výlet či dovolenou, 
může poslat fotku na facebook 
knihovny.“

Na výstavy do Opavy!
Prázdninová knihovna (1/5)

Léto máme spojené hlavně s chvílemi u vody. Mnozí 
si užívají zaslouženou dovolenou, odpočívají aktiv-
ně i pasivně, někteří konečně dočítají, nač neměli 
v průběhu roku čas. V letních měsících, zdá se, 
knihovny jedou takříkajíc na půl plynu. Jak to v nich 
o prázdninách skutečně chodí, jsme se zeptali a lec-
cos se dozvěděli. Dnes o letním provozu v Knihov-
ně Petra Bezruče v Opavě povypráví její ředitelka 
Zuzana Bornová.

Kdo dřív namotá provázek?

Chvíle, kdy si hrají velcí i malí

 V létě se na různých tvůrčích dílnách můžeme 
dozvědět, jak se třeba tiskla kniha


