22. 10. 2020

Knihovna má znovu odvolání zavřeno
Městská knihovna v Praze znovu uzavírá všechny své pobočky z důvodu druhé vlny
pandemie nemoci COVID a vydaných vládních opatření. Zavřeno je do odvolání od
čtvrtka 22. 10. 2020. Omlouváme se za případné komplikace a prosíme veřejnost o
pochopení a hlavně o dodržování vydaných opatření, abychom se zase mohli co
nejdříve v knihovně sejít nad dobrou knihou, na filmu nebo koncertu. Děkujeme!
Výpůjčky a rezervace
Všechny nezpožděné výpůjčky a splněné rezervace automaticky prodlužujeme do
týdne od 23. listopadu 2020. Zpozdné nenabíhá až do neděle 15. 11. 2020 a v případě
prodloužení vládního lock-downu bude tato lhůta prodloužena.
Akce online
Zrušené akce se snažíme převést do online podoby. V plánu jsou záznamy rozhovorů
se spisovateli a cestovateli, živé přenosy koncertů, debat i autorského čtení. Aktuální
pozvánkou je online autorské čtení Jiřího Hájíčka z jeho nové knihy Plachetnice na
vinětách. Setkání s autorem se uskuteční v úterý 27. října 2020 od 18.00 na
Facebooku knihovny (www.facebook.com/knihovna).
E-knihovna
Knihovna nabízí ke stažení velký výběr e-knih. Stačí si jen vybrat titul a správný formát
na www.e-knihovna.cz. Vzhledem k tomu, že celý seznam obsahuje už přes 2500
titulů, budeme pro čtenáře připravovat tematické výběry i obsáhlý seznam školní četby.
Jak stahovat e-knihy? Návod na rychlé stahování je ke zhlédnutí na
https://youtu.be/KwUxSn8MnoE.
Příští týden bude nabídka rozšířena o tituly současné knižní produkce, a to i
překladové literatury, které budou dostupné pomocí aplikace BOOKPORT.
Jednoduché přihlášení k výběru titulů je navázáno na registraci do knihovny. Využít
tuto službu budou moci jak stávající čtenáři, tak i ti, kteří s rozhodnou do knihovny
chodit z pohodlí domova a pořídí si online členství
(https://www.mlp.cz/cz/napoveda/online-clenstvi/).
To, že je knihovna zavřená, neznamená, že knihovnice a knihovníci nepracují. Máte
dotaz, potřebujete poradit? Kontaktujte nás telefonicky (222 113 555), e-mailem
(knihovna@mlp.cz) nebo na Facebooku (www.facebook.com/knihovna)!
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