
 

Milí čitatelia,  

chýbali ste nám. Sme veľmi radi, že po dlhých dvoch mesiacoch Vám môžeme opäť 
sprístupniť naše priestory. Zároveň dúfame, že pochopíte, že kvôli dôkladnej dezinfekcii 
priestorov a bezpečnej manipulácii s knihami a ďalšími materiálmi, sme momentálne nútení 
poskytovať naše služby v obmedzenom režime. 

Ako bude knižnica fungovať? 

Voľný výber kníh zatiaľ nie je možný.  
Požiadajte pracovníkov vopred telefonicky, mailom, aby Vám pripravili knihy, ktoré si chcete 
požičať. 
Prípadne si objednajte požadované knihy cez online katalóg.  
Knihy budete mať pripravené do 24 hodín, vyhľadanie kníh môže trvať dlhšie, ako je obvyklé. 
Poplatky za rezerváciu nebudú účtované. 
Požičať sa dá najviac 5 kníh a 5 časopisov alebo novín, nie najnovšie čísla. 
Donáška kníh pre staromestských seniorov bude fungovať v obvyklom režime na objednanie 
raz mesačne. 
Neodporúčame návštevu knižnice rodičom s deťmi do 2 rokov. 

Zmenený výpožičný čas: 

 
pracovisko Blumentálska 10/a tel.: 5542 2268, email: sluzbyblum@starlib.sk 
pobočka Záhrebská 8   tel.: 5249 1633, email: sluzbyzah@starlib.sk 
pobočka Západný rad 5   tel.: 5477 3732, email: sluzbyzr@starlib.sk 
pobočka Karadžičova 1   tel.: 5292 1104, email: sluzbykar@starlib.sk 
Pondelok, Streda, Štvrtok:   13:00 – 17:00 
Utorok, Piatok:    10:00 – 14:00 

pobočka Panenská 1   tel.: 5441 1874, email: sluzbypan@starlib.sk 
Pondelok, Streda, Štvrtok:   10:00 – 17:00 
Utorok, Piatok:    09:00 – 14:00 

Pomôžte nám, aby knižnica zostala bezpečným priestorom: 

 Počet čitateľov v priestoroch knižnice je limitovaný. Prosíme o dodržiavanie 2-metrových 
odstupov. Seniori budú obslúžení prednostne. 

 Vstup do knižnice je povolený len s rúškom. 

 Pri vstupe do knižnice si dezinfikujte ruky alebo použite vlastné rukavice. 

 Čitárne a študovne sú do odvolania zatvorené. 

 Počítače v knižnici sú pre verejnosť neprístupné. 

 WC sú pre verejnosť neprístupné. 

 Knihy a časopisy na pracoviskách Blumentálska a Záhrebská prosíme vracať iba do 
biblioboxov,  
na pracoviskách Karadžičova, Panenská, Západný rad podľa pokynov pracovníkov. 

 Vrátené knihy a časopisy budú odpísané z konta čitateľa po uplynutí 3-dňovej karanténnej 
doby. 

 

Napriek tomu, že sa na Vás už veľmi tešíme, pokiaľ do knižnice nemusíte, neponáhľajte sa. 
Všetky výpožičky sme predĺžili do začiatku júna a rezervácie na Vás počkajú. 

 

Vaša Staromestská knižnica 😊 


