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Knihovna má otevřeno, ale…
Městská knihovna v Praze po mimořádné uzavírce obnovuje výpůjční služby od
pondělí 4. 5. 2020, kdy se otevře většina poboček. Výjimkou jsou Ústřední knihovna a
pobočky Lužiny, Skalka a také pojízdná knihovna, které otevřou o týden později v
pondělí 11. 5. 2020. Knihovny také nebudou dočasně poskytovat služby v takovém
rozsahu, jak jsou lidé zvyklí. Omezení se týkají jak otevíracích dob, tak i služeb přímo v
knihovnách.
Úprava provozních dob je jedním z opatření, kterými knihovna reaguje na doporučení
pro otevření knihoven vydaných ministerstvy kultury a zdravotnictví. „Upravený je
rozsah otevírací doby na jednu směnu, menší pobočky nebudou otevřeny každý
pracovní den a v otevírací době se objevuje hodina určená na úklid pobočky bez
přítomnosti návštěvníků,“ přibližuje hlavní změnu ředitel Městské knihovny v Praze
Tomáš Řehák. A dodává, že otevírací doby jsou přehledně dostupné na
www.mlp.cz/pobocky.
Opatření není jediné. Návštěvníci knihoven budou povinni vstupovat do knihovny se
zakrytými ústy a nosem, dezinfikovat si ruce při vstupu a dodržovat dvoumetrové
rozestupy. Doporučené je využití jednorázových rukavic nebo domácí karanténa
půjčených knih, tedy odložení četby o pár dní. Knihovníci budou pracovat v ochranných
prostředcích, jako je rouška, obličejový štít, rukavice. Vrácené knihy budou na dva dny
v knihovně odloženy do karantény.
Knihovny budou po otevření poskytovat zejména služby spojené s půjčováním knih,
omezeny budou služby spojené s trávením volného času v prostoru knihovny.
Nepřístupný bude veřejný internet, omezený bude počet míst k sezení, tak, aby byly
dodrženy povinné rozestupy, i přístup k herním prvkům v odděleních pro děti.
“Zejména to posledně jmenované nás velmi mrzí, protože mnoho rodičů si zvyklo trávit
čas v knihovnách se svými dětmi, ale zdraví je v tuto chvíli přednější, než pohodlí,“
přibližuje nesnadné rozhodnutí knihovníků Tomáš Řehák.
Vzhledem k situaci je Městská knihovna v Praze systémově uzavřena až do konce
května. To znamená, že výpůjčky jsou prodloužené, splněné rezervace čekají na své
čtenáře mnohem déle, než je obvyklé, a sankční poplatek za zpožděné výpůjčky se
nenavyšuje. „Není tedy potřeba do knihovny spěchat hned po otevření. Na návštěvníky
se samozřejmě moc těšíme a zároveň prosíme o ohleduplnost a trpělivost,“ žádá
veřejnost Tomáš Řehák.
Knihovnu je možné navštívit i bez nutnosti cestovat po Praze. Knihovna online je
aktivita, kterou knihovna spustila v době mimořádné uzavírky, a která nabízí
přednášky, autorská čtení, poezii současných českých básníků, videa ze zákulisí
knihovny i ateliérů umělců a samozřejmě e-knihy. Vše je volně dostupné pro kohokoli a
rozcestníkem jsou webové stránky knihovny www.mlp.cz.
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