29. 6. 2020

Pro vrácení stačí vložit
Samoobslužný návratový automat v Ústřední knihovně
První krok k samoobslužné knihovně byl učiněn loni o prázdninách, kdy se v Ústřední
knihovně objevila zařízení na samoobslužné půjčování. Teď už je tento pomocník
standardní výbavou každé pobočky v síti Městské knihovny v Praze. Letos zavádění
techniky, která zrychluje a také umožňuje rozšiřovat služby knihovny, pokračuje.
V pondělí 29. 6. 2020 bude ve zkušebním provozu spuštěn v Ústřední knihovně
návratový automat. Lidé, kteří přijdou vrátit knihy, se budou moci rozhodnout, zda
novinku vyzkouší, nebo ještě vrátí u knihovníků. Při příští návštěvě už bude vracení
probíhat pouze u automatu. Na začátku samozřejmě ještě s případnou asistencí
knihovnice či knihovníka.
Používání automatu na vracení knih je velmi jednoduché. Knihy (= dokumenty k
vrácení, jako jsou mapy, časopisy, CD …) se po jednom vkládají do příslušného otvoru
a automat potvrzuje jejich vrácení, případně upozorňuje na zpozdné, tedy zaúčtovaný
sankční poplatek za pozdní vrácení. Zřídka se může stát, že automat dokument k
vrácení nepřijme. Ten je pak nutné vrátit přímo u knihovníků.
Návratový automat by také čtenářky a čtenáři neměli používat k vracení knih
poškozených, zničených nebo neúplných. Pokud se tak stane, bude knihovna čtenáře
kontaktovat a žádat náhradu zničeného svazku nebo doplnění chybějící části.
Aktuální stav konta s úplnými informacemi, jako je například výše zpozdného, zda ještě
na kontě nejsou nějaké knihy k vrácení, čekající splněné rezervace a podobně, je
dostupný po přihlášení do Mého účtu na www.mlp.cz nebo u knihovníků.
Co bude dál? Návratovým automatem to nekončí. Začíná se pracovat na adaptaci
suterénních prostorů Ústřední knihovny k umístění třídící linky, která usnadní práci při
třídění knih putujících do sítě poboček. Na podzim by se měly objevit knihoboxy, které
vydají např. splněnou rezervaci i mimo provozní dobu knihovny a jedná se také o zcela
samoobslužné knihovně umístěné v jednom z pražských obchodních center.
Doplňující informace
Projekt: Realizační program R1 Strategického plánu hl. m. Prahy / Městská knihovna:
kulturně komunitní centra v lokalitách
Termín realizace projektu: 2018 – 2020
Celkové přímé náklady na projekt: 40 000 000 Kč
Náklady na pořízení návratového automatu: 2 870 000 Kč
Dodavatel technologie: Cosmotron Bohemia, s.r.o.
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