Ústřední knihovna MKP na
Mariánském náměstí nabízí
čtenářům Národní knihovny ČR
a Státní technické knihovny
tyto služby:
n
n

n

n

n

n

čítárnu novin s denním tiskem;
prezenční využití bohatého
fondu periodik (cca 500 titulů);
prezenční studium všech
knihovních jednotek umístěných
ve volném výběru Ústřední
knihovny;
prezenční studium dokumentů
specializovaných úseků z volného
výběru – Pragenzií, divadelního
a filmového úseku a úseku
hudebního;
informační a bibliografické
služby;
samoobslužné zhotovování kopií
z prezenčního fondu knihovny pro
vlastní potřebu čtenáře.

otvírací doba:
po
9 00–20 00 hod.
(pouze čítárna denního tisku)
út–pá
so

9 00–20 00 hod.
10 00–17 00 hod.

www.mlp.cz

Máte průkaz Národní knihovny ČR a chcete se podívat do Ústřední knihovny Městské
knihovny Praha nebo do Státní technické knihovny? Máte průkaz Městské knihovny
v Praze a ostýcháte se do Klementina?
V Týdnu knihoven (4. – 9. října 2004) můžete navštívit kteroukoli z těchto tří
knihoven, i když máte průkaz knihovny sousední.
A co vám jednotlivé knihovny nabídnou?

Majitelům průkazu Městské knihovny
v Praze a Národní knihovny ČR
starším 15 let Státní technická
knihovna umožní:
n

n

n

n

Národní knihovna ČR nabízí v Týdnu knihoven čtenářům Městské
knihovny v Praze a Státní technické knihovny starším 15 let po
předložení čtenářských průkazů škálu základních prezenčních služeb:
n

n

n

n

n

studium knih, časopisů, novin
a dalších dokumentů z příručního
fondu i objednaných z centrálního
skladiště ve studovnách;
využívání elektronických zdrojů
z fondu knihovny i z on-line databází;
konzultace o fondech knihovny
a jejich využívání, předvedení
elektronických zdrojů;
reprografické služby (dle běžných
pravidel);
informace o nových elektronických
(on-line) službách knihovny.

Využívání historických fondů (pro které
by bylo třeba vyplnit badatelský list)
zůstává vyhrazeno držitelům čtenářského průkazu Národní knihovny ČR.
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n

prezenční studium veškerých
dokumentů z fondu STK
(knihy, časopisy, noviny, firemní
literatura, normy…);
ve všeobecné studovně studium
technických časopisů (2 000
titulů) a více než 3 600 knih;
přístup na internet v počítačové
studovně;
referenční a konzultační služby
v referenčním středisku;
přístup do elektronických zdrojů
z online databází dostupných
v knihovně (ve všech studovnách,
zejména v počítačové,
v referenčním středisku
i s možností konzultace);
reprografické služby
z dokumentů fondu knihovny
(dle běžných pravidel).

otvírací doba:
po–so
9 00–19 00 hod.
všeobecná studovna:
po–pá
9 00–22 00 hod.,
so
9 00–19 00 hod.

otvírací doba:
po–pá
8 00–20 00 hod.
so
10 00–17 00 hod.

www.nkp.cz

www.stk.cz

