11. 3. 2020

Omezení služeb Městské knihovny v Praze
Městská knihovna v Praze, příspěvková organizace hl. m. Prahy od středy 11. 3. 2020
přijímá na základě rozhodnutí Bezpečností rady státu a Bezpečnostní rady hl. m. Prahy
následující opatření v souvislosti s rozšiřující se nákazou koronavirem způsobujícím nemoc
COVID-19.
Ústřední knihovna a pobočka Dejvice (zavřena je celá budova Národní technické
knihovny, kde pobočka sídlí) Městské knihovny v Praze jsou mimořádně uzavřeny od 11.
3. 2020 nejméně na dobu 14 dnů (tedy do 25. 3. 2020 včetně). Ostatní pobočky v síti
Městské knihovny v Praze zůstávají v provozu. Aktuální informace o provozní době všech
poboček jsou uvedeny na stránce www.mlp.cz/pobocky
Výpůjčky a splněné rezervace jsou automaticky prodlouženy do 31. 3. 2020, zpozdné
(sankční poplatek za vrácení po výpůjční lhůtě) po dobu uzavření knihovny nenabíhá. Od 11.
3. 2020 knihovna půjčuje na dvojnásobnou výpůjční dobu. Stav svého čtenářského konta si
čtenáři mohou zkontrolovat online na www.mlp.cz přihlášením do Můj účet, nebo odesláním
e-mailové žádosti na prodlouzeni@mlp.cz (stačí vyplnit číslo čtenářského průkazu do
předmětu zprávy).
Vzhledem k výše popsanému prosíme čtenáře, aby v případě, že se necítí dobře, do
knihovny nechodili a byli tak ohleduplní ke knihovníkům a samozřejmě dalším návštěvníkům
knihoven. „Půjčovat“ čtení je možné i bez fyzické návštěvy knihovny. Městská knihovna
v Praze nabízí služby online, kam patří stahování e-knih, listování historickými tisky, poslech
hudby nebo přístup k odborným článkům. Více o službách na dálku na www.mlp.cz/cz/oknihovne/sluzby/e-zdroje/ nebo www.e-knihovna.cz. Nabídka e-knih obsahuje kromě titulů,
které se objevují v seznamech četby k maturitní zkoušce, i současné české autory,
detektivky nebo poezii.
Zrušeny jsou do odvolání také všechny akce, které se měly uskutečnit v budově Ústřední
knihovny (sály, klubovna). Konat se nebude ani Noc s Andersenem.
Knihovna se omlouvá za způsobené komplikace a v případě dotazů je k dispozici na
adrese knihovna@mlp.cz nebo www.facebook.com/knihovna a telefonním čísle 222 113
555.
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