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Rok temu nikt nie wyobrażał sobie takiego scenariusza na 2020 rok jaki mamy od marca br.
Na całym świecie. Od marca czyli od dziewięciu miesięcy mamy do czynienia z pandemią
koronawirusa. Ograniczenia jakie mamy w związku z tym dotykają wszystkich branż,
instytucji i osób. Nie inaczej jest w dziedzinie kultury i sztuki. Podczas tych 9 miesięcy dwa
razy były zamknięte dla czytelników biblioteki, a jak był do nich dostęp, to z licznymi
obostrzeniami. Zapytaliśmy bibliotekarzy naszego powiatu jak to wyglądało u nich podczas
tego okresu. Oto co otrzymaliśmy w odpowiedzi.
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Tym razem na nasze pytania odpowiada Marcin Wieczorek – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Skoczowie.
- Jakie były najpoczytniejsze książki w skoczowskiej bibliotece w 2020 roku w okresie pandemii (najchętniej
wypożyczane)?
- BP Skoczów: - W Skoczowie preferencje czytelnicze nie zmieniły się znacząco. Nasi czytelnicy nadal najchętniej
wypożyczają powieści obyczajowe, kryminały, a w następnej kolejności literaturę faktu.

- Czy pandemia miała jakiś wpływ na czytelnictwo?
- BP Skoczów: - Zauważyliśmy, że faktycznie zarówno ilość zarejestrowanych czytelników, jak i statystyki wypożyczeń
są niższe niż w zeszłym roku, aczkolwiek nie aż tak, jak się tego obawialiśmy. Tym samym potwierdza się to, o czym
mówimy od dawna – Skoczów czyta, a kultura czytelnicza w naszej gminie stale jest na bardzo wysokim poziomie.
Niestety, znacznie gorzej ma się sprawa ze statystykami odwiedzin, na które składa się między innymi uczestnictwo
w naszych imprezach lub wydarzeniach. Oczywiście jest to wynik wprowadzonych obostrzeń i zakazów, czyli coś, na

co zupełnie nie mamy wpływu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 Biblioteka
Publiczna w Skoczowie została zamknięta dla czytelników od 16 marca. Wznowienie obsługi nastąpiło dopiero 11
maja. Mówimy jednak tylko o obsłudze związanej z wypożyczaniem zbiorów, ponieważ od marca aż do teraz wszelkie
wydarzenia z udziałem publiczności nadal są zablokowane. Mieliśmy nadzieję, że coś się zmieni w drugiej połowie
roku, ale jednak nadeszła zapowiadana druga fala pandemii i w efekcie 6 listopada, w ty wypadku na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów i tak jak wszystkie inne instytucje kultury w całym kraju, ponownie zostaliśmy
zamknięci dla odwiedzających. Dopiero 30 listopada pojawiło się następne rozporządzenie i tym razem wzięto pod
uwagę apele bibliotekarzy płynące z całego kraju i ponownie zezwolono na udostępnianie zbiorów – oczywiście w
pełnym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu szeregu obostrzeń.
- Jakie było zainteresowanie książkami podczas całkowitego zamknięcia bibliotek (np. książka na telefon)
- BP Skoczów: - Zainteresowanie czytelników było ogromne. Trzeba pamiętać, że mimo iż musieliśmy zamknąć drzwi
przed odwiedzającymi, my przez cały ten czas pracowaliśmy i byliśmy stale na miejscu, pełniąc między innymi dyżury
telefoniczne. Zarówno wiosną, jak i w listopadzie, telefony dosłownie się urywały, a czytelnicy przede wszystkim
pytali, kiedy biblioteka znowu będzie otwarta i ponownie pojawi się możliwość wypożyczania książek. Jeśli natomiast
chodzi o usługę „Książka na telefon”, czyli zamawianie książek telefonicznie i umawianie się po odbiór na dany dzień i
godzinę, to funkcjonujemy tak właśnie w tej chwili. Początkowo planowaliśmy wprowadzenie takiej możliwości od
początku listopada, czyli w momencie, kiedy pojawiło się to pierwsze rozporządzenie zamykające biblioteki, ale nie
byliśmy do końca pewni, czy zapisy rozporządzenia zezwalają na taką opcję. W związku z tym zwróciliśmy się o opinię
prawną do biura radcy prawnego i niestety – była ona negatywna. Na szczęście zmieniło się to 30 listopada.

- Jakie zainteresowanie było w działach dla dzieci i młodzieży?
- BP Skoczów: - Dużym zainteresowaniem cieszą się książki dla naszych najmłodszych czytelników, po które
przychodzą rodzice. Z kolei starsze dzieci chętnie sięgają po literaturę fantasy i przygodową. Coraz większą
popularność wśród naszych czytelników zyskują także komiksy. Bardzo nas to cieszy, zwłaszcza że w naszej
Skoczowskiej Gildii Komiksu pojawia się coraz więcej ciekawych pozycji.
Bardzo dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi na nasze pytania i życzymy aby zbliżający się 2021 rok był zarówno
dla czytelników jak i bibliotekarzy bardziej normalnym. Tego życzymy zarówno czytelnikom jak i nam samym.
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