Návštěvní řád a provoz studovny Knihovny Národního
filmového archivu platný od 8. 6. 2020 do odvolání
příloha č. 5 ke Knihovnímu řádu KNFA platnému od 25. 5. 2018

Od 8. června 2020 je znovu zpřístupněna Knihovna NFA a její studovna za níže
uvedených zpřísněných hygienických podmínek.
V rámci preventivních opatření proti šíření nákazy nemoci Covid-19 žádáme
návštěvníky, aby pobyt u výpůjčního pultu a ve studovně omezili na nezbytně nutnou
dobu a dodržovali následující hygienická a bezpečnostní opatření:
-

u vstupu vždy použít dezinfekci na ruce
vstupovat do knihovny se zakrytými ústy a nosem vlastní rouškou
dodržovat dvoumetrový odstup mezi osobami
maximální počet osob ve studovně je 4 (včetně personálu)
všechny svazky z příruční knihovny jsou dočasně dostupné pouze na
vyžádání prostřednictvím knihovníka
periodika a další publikace z volného výběru po přečtení vždy odevzdat
knihovníkovi
po každém uživateli bude provedena dezinfekce pracovní plochy,
klávesnice a myši
vrácené publikace budou uloženy do karantény na 72 hodin a dočasně
dalším uživatelům nepřístupné
při zjevných příznacích respiračního onemocnění (kašel, dušnost,
bolest hlavy a únava) nebude uživatel do studovny vpuštěn

Přístup do studovny (prezenční studium a přístup k PC) budou mít pouze
registrovaní uživatelé.
Počet studijních míst bude omezen na dvě, aby byl dodržen dvoumetrový sociální
odstup a 10m² plochy na osobu.
Uživatelé, kteří mají zájem o prezenční studium, si musejí vždy předem domluvit
den, hodinu a délku návštěvy v rámci otevírací doby (e-mailem na
jaroslava.fikejzova@nfa.cz nebo telefonicky 778 487 865), termín platí poté, co bude
potvrzen. Uživatele žádáme, aby zaslali seznam svých studijních požadavků (tituly
periodik, signatury knih a separátů) předem. V případě zrušení návštěvy studovny o
tom uživatelé včas informují knihovnu, aby nebylo blokováno studijní místo pro další
uživatele. Při rezervaci míst ve studovně respektujeme chronologické pořadí žádosti.
Pro rychlé vracení a vyzvedávání absenčních výpůjček a pouhou registraci není
nutné se předem objednávat.

Objednávky z depozitáře (dislokace HRAD) zasílají uživatelé formou e-žádanky vždy
týden předem prostřednictvím svého konta. V případě prezenčního studia
přivezených materiálů si dohodnou termín studia, jak popsáno výše.
Hodiny pro veřejnost zůstávají beze změny: Út: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Čt: 9:00
– 12:00, 13:00 – 17:00 Pá: 9:00 – 12:00
Registrace nových uživatel do knihovny probíhá v otevírací hodiny pro veřejnost viz
výše.
Ke studiu licencovaných databází a dalších zdrojů NFA doporučujeme vzhledem ke
snížené kapacitě studovny:
● registrovaným čtenářům využití vzdáleného přístupu k databázím z domova
prostřednictvím svého konta.
● využít Wi-Fi a vlastní notebooky v přilehlých prostorách v Konviktu.

V Praze dne 5. června 2020

Michal Bregant, generální ředitel NFA, v.r.

