Novico izvedeli iz medijev
zvečer pred odprtjem
Nenadna torkova večerna odločitev vlade o sredinem odprtju knjižnic, muzejev in galerij je, milo rečeno, presenetila
zaposlene v teh ustanovah. O vnovični odprtosti jih s kulturnega ministrstva sploh niso obvestili, o njej so izvedeli iz
medijev. Ker jih je odločitev doletela tako na hitro in povsem
nepripravljene, so ormoška in ptujska knjižnica ter pokrajinski muzej vrata odpahnili šele ta teden.
»Novico, da naj bi se knjižnice odprle z današnjim dnem, sem izvedela dan pred tem, v torek, ob 22. uri. Predhodne informacije so
bile, da bi se knjižnice najprej lahko odprle 12. maja,« je prejšnjo sredo
presenečeno dejala direktorica knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož
Milica Šavora. Na odprtje le nekaj ur potem, ko so izvedeli za to možnost, niso bili pripravljeni. Bi pa lahko knjižnico odprli dan za tem, v
četrtek, a ker si je Združenje splošnih knjižnic prizadevalo, da se vse
slovenske splošne knjižnice odprejo enotno šele s 4. majem, so to
upoštevali.

Krajevne knjižnice ostajajo zaprte
Včeraj je tako ormoška osrednja knjižnica po skoraj dveh mesecih
ponovno odprla vrata za uporabnike, in sicer po običajnem urniku odprtosti, pri čemer je seveda treba upoštevati vse varnostne predpise.
Krajevne knjižnice, ki so v šolskih poslopjih, za zdaj ostajajo zaprte.
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Direktorica ormoške knjižnice Milica Šavora pravi, da je novico o odprtju knjižnic izvedela le večer pred tem, pa še to iz medijev.
Podobno so sporočili tudi iz Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. Čeprav so
odprtje težko pričakovali, o tej spremembi niso bili predhodno obveščeni, zaradi česar se jim ni uspelo ustrezno pripraviti. Tudi tu so knjižnico za obiskovalce odprli včeraj, v ponedeljek. Knjižni hram je odprt
v ponedeljek in torek med 12. in 19. uro ter v sredo, četrtek in petek
med 8. in 15. uro.

Muzej vrata odpira danes, v torek
Zaradi povsem enakega razloga prav tako minuli teden ni bilo mogoče odpreti vrat Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. »Kot vse institucije s tega področja je tudi nas v torek zvečer presenetila novica o
odprtju muzejev. Kot je razbrati iz izjave Skupnosti muzejev Slovenije,
tudi ta o odprtju ni vedela nič. Čez noč ne moremo poskrbeti vsega
potrebnega za varnost obiskovalcev in zaposlenih. V vsakem primeru
se veselimo ponovnega snidenja in druženja z vami,« je povedal direktor PMPO Aleksander Lorenčič in dodal, da je odprtje predvideno za
danes, torek.

Škoda zaradi epidemije več kot 150.000 evrov
Zaradi epidemije so že dva meseca brez obiskovalcev, tudi po odprtju muzeja šolskih skupin in tujcev še lep čas ne bo. Za realno oceno,
kakšen bo izpad prihodka iz naslova vstopnin in tržne dejavnosti, je po
njegovih besedah še preuranjeno govoriti. Če se trend obiska ne bo
hitro spremenil navzgor – pa se najverjetneje ne bo –, bo izpad konec
leta po njegovi oceni krepko čez 150.000 evrov. »PMPO je s prihodki
od vstopnine in tržne dejavnosti skrbel za številna vzdrževalna dela
v okviru grajskega kompleksa, ki je v državni lasti, vlagal v dejavnost
in reševal tudi kadrovske potrebe. Vse to je sedaj ogroženo in temu
primerno bo delovanje zavoda,« je še povedal direktor Lorenčič.
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