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Knihovna na Borech vítá čtenáře v nových prostorách 

 

Obvodní knihovna Bory po dlouhodobé rekonstrukci obnovila 2. října 2017 svůj 
provoz. Původní místnosti, nově rozšířené o nevyužívaný školnický byt, byly 
kompletně upraveny a zmodernizovány. Přestavba a poté zařizování nových 
prostor trvalo od 27. července do 30. září. Celá knihovna je nyní bezbariérová, 
hned u vchodu z Klatovské ulice je nainstalovaná elektrická plošina pro 
vozíčkáře, uvnitř knihovny podlaha bez překážek a prostorné, ergonomicky 
zařízené sociální zařízení. Byly položeny podlahové krytiny, zdi dostaly nové 
omítky a výmalbu, zabudována moderní elektroinstalace. Čtenářům přibyly 
nové police, katalog a veřejný internet. Knihovna nabízí svoje 
služby  od  pondělí do čtvrtka mezi 9:00 a 18:00, v pátek od 9:00 do 13:00 hod. 

Knihovna na Borech 2. října 2017 přivítala svoje čtenáře v novém kabátě. Prostory 
rozšířené o nepoužívaný školnický byt byly nově zrekonstruovány a zařízeny. 
„Původní knihovnu, včetně skladu jsme museli zabezpečit proti znečištění ze stavby, 
připravit místo pro přepojení topení na náš samostatný okruh, rozmontovat většinu  
regálů a knihovní fond uložit do 214 krabic od banánů, “ vzpomíná vedoucí knihovny 
Kateřina Smílková. Celá rekonstrukce trvala od 27. července do 8. září. „Teprve po 
ukončení stavebních prací jsme mohli začít vybavovat nové místnosti. Samotné 
zařizování knihovny zabralo 18 dní a kromě 9 zaměstnanců knihovny se na něm 
podílelo i 15 dobrovolníků. Bylo rozšířeno oddělení pro děti a mládež, položeno 896 
metrů nových datových kabelů, přibylo 200 metrů polic, další katalog pro čtenáře  
a počítač s veřejným internetem. Knihovna dostala novou podlahu, elektroinstalaci, 
omítky. Mysleli jsme i na naše handicapované a starší čtenáře nebo rodiče s malými 
dětmi. Je zde podlaha bez překážek a prostorné, moderně vybavené sociální 
zařízení. Bezbariérový přístup vede přímo z Klatovské třídy a hned u vchodu slouží 
elektrická plošina pro vozíčkáře, “ říká knihovnice, která se spolu svými kolegyněmi 
těší na všechny současné i budoucí čtenáře.  

Kontakt pro média: 

Mgr. Kateřina Smílková, Obvodní knihovna Bory 

Klatovská 109, 320 57 Plzeň 

tel. 378 038 251, e-mail: Smilkova@plzen.eu 
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