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Knihovna v létě
Prázdniny budou. I když i s touto jistotou to chvíli letos vypadalo nejistě. Jako každý rok
knihovna pro čas prázdnin hlásí úpravu provozních dob, prodloužení výpůjční doby i zajímavé
akce na letní dny strávené v Praze.
Knihovny po mimořádné uzavírce způsobené pandemií koronaviru otevřely v redukované
otevírací době, proto se prázdninový čas nijak významně neprojeví. Výraznější změnou je jen
uzavření knihoven v sobotu. Prázdniny také budou bez delší uzavírky a na trasy vyjedou i
všechny tři pojízdné knihovny, i když v upraveném jízdním řádu. Aktuální přehled o tom, jak jsou
knihovny otevřeny, nebo kde zrovna stojí bibliobus, přináší stránka www.mlp.cz/pobocky.
Doporučujeme před cestou do knihovny vždy zkontrolovat, zda má knihovna otevřeno.
Výpůjční dobu prodlužujeme ze čtyř na pět týdnů, s možností prodloužení na dvojnásobek.
Pokud si někdo půjčí knihy na konci června, je velmi pravděpodobné, že pokud nebude chtít,
cesta do knihovny nebude potřeba. Aktuální stav výpůjček s automatickým prodloužením je
součástí Mého účtu na www.mlp.cz, automatické prodloužení nabízí e-mail
prodlouzeni@mlp.cz, dotaz na stav čtenářského konta lze poslat přes zprávu na Facebooku
(www.facebook.com/knihovna), e-mailem (knihovna@mlp.cz) nebo do knihovny zavolat
(222 113 555). Zadané, ale nesplněné rezervace je možné pozastavit, aby se nesplnily nevhod.
Léto v knihovně je také léto s kulturou. Srdečně zveme na festival Knihovna na vlnách, který se
letos uskuteční na dvou místech – na smíchovské náplavce a na Mariánském náměstí.
Vystoupí na něm autoři Marek Toman, Markéta Pilátová, básník Petr Borkovec, o současné
literatuře bude debatovat pětice současných literárních kritiků v rámci Večera Salonu Práva a
surrealistickou poezii představí večer časopisu Analogon.
Kino v Ústřední knihovně nabídne přehlídku filmů TADY VARY, která připomíná, že filmy z Varů
jsou k vidění i jinde, než ve Varech.
Nezapomínáme ani na děti, pro které máme připravené dva čtvrtky na konci srpna naplněné
čtením i tvořením pod širým nebem na Mariánském náměstí. Letní program na deku si chystá i
bibliobus Oskar, kterého letos budete moci zahlédnout například při procházce do Stromovky.
Zajímavé workshopy na téma práce se dřevem nebo kůží chystá nově otevřená sousedská
dílna DOK16 na smíchovské náplavce (www.mlp.cz/dok16).
Těm, kteří se i přes různá omezení chystají na cesty, doporučujeme sledovat přírůstky v eknihovně. Nově se v nabídce objevují například tituly z nakladatelství Fra, Host nebo Druhé
město. E-knihy mají tu výhodu, že je snadno sbalíte do paměti svého telefonu nebo tabletu.
www.e-knihovna.cz
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