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Snadná cesta ke službám knihovny? E-zápis
E-zápis je snadná a rychlá cesta registrací do Městské knihovny v Praze a tím i všem
jejím službám. Rádi byste využívali e-knihovnu, četli články v odborných časopisech
nebo stahovali čtení z Bookportu? Využijte online členství. Rádi byste si půjčovali
knihy, filmy, deskovky domů nebo listovali dokumenty v Národní digitální
knihovně? Připojte se k videohovoru s knihovníkem a dokončete zápis ověřením
totožnosti.
E-zápis probíhá ve dvou krocích. Tím prvním je vyplnění registračního formuláře (link
na formulář) a zájemce získá online členství, které je zdarma. Online členství
umožňuje využívat některých služeb, zejména těch online, jako je zadávání
rezervací, vytváření zájmových seznamů a správa osobních a kontaktních údajů v
Mém účtu, stahování čtení z Bookportu nebo čtení článků v odborných časopisech.
Druhým krokem je ověření totožnosti podle dokladu a tím i dokončení registrace,
které rozšiřuje spektrum služeb o přístup do Národní digitální knihovny, možnost
půjčovat si knihy domů a v nepandemických časech také o možnost využívat pobytové
služby knihovny, včetně rezervace dílen a co-workingových míst. Ověřování totožnosti
probíhá prostřednictvím online hovoru s knihovníky v komunikačním nástroji Zoom.
K ověření totožnosti je nutné mít po ruce občanský průkaz a také funkční mikrofon a
kameru na zařízení, ze kterého se k hovoru připojujete. Zatím je e-zápis otevřen pro
dospělé osoby (15+) s občanským průkazem vydaným Českou republikou. Možnost ezápisu pro cizince a pro děti připravujeme.
Ověření může proběhnout i při osobní návštěvě knihovny a to v kterékoliv pobočce
Městské knihovny v Praze od Velké Chuchle po Ládví (www.mlp.cz/pobocky).
Posledním krokem před půjčováním tištěných knih je výběr plastové kartičky, kterou
bude sloužit jako čtenářský průkaz. Může to být karta vydávaná knihovnou
(zpoplatněno 20 Kč) nebo Lítačka, ISIC, ITIC a další. Plast bude v budoucnu nahrazen
virtuálním čtenářským průkazem, který se snadno vejde třeba do telefonu.
Ještě nemáte průkaz do knihovny? Pořiďte si ho online: https://www.mlp.cz/cz/mojeknihovna/.
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