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Prázdninová provozní doba v Národní knihovně ČR 
 
Praha, Klementinum: Národní knihovna ČR bude v období od 2. července do 2. září 2012 
poskytovat své služby v omezeném letním provozu. Zkrátí se otevírací doba 
Všeobecné studovny, další studovny budou přístupné jen některé dny v týdnu 
a knihovna nebude v uvedenou dobu otevřena o sobotách. Stále však bude možné 
půjčovat i vracet knihy, oproti minulým letům bude navíc každodenně otevřena 
Studovna vědeckých pracovníků. 
 
V pondělí 2. července 2012 začíná letní provozní doba Národní knihovny ČR. V měsíci 

červenci a srpnu bude týdenní provozní doba knihovny jako každý rok poněkud zkrácena. 

Po uvedenou dobu nebude knihovna otevřena v sobotu, Všeobecná studovna bude 

přístupná jen do 19 hodin, specializované studovny budou k dispozici pouze v úterý a ve 

čtvrtek. Provoz Slovanské knihovny bude v liché dny zkrácen do 14 hodin. 

 

Ve dnech 21. července až 5. srpna 2012 bude pro veřejnost uzavřena celá knihovna. V této 

době se bude provádět revize příručních knihoven ve studovnách, inventura volně 

dostupných fondů, jejich stěhování, čištění knih a také zevrubný úklid i větší údržbové práce. 

Během uvedených dvou týdnů bude ovšem v pondělí až pátek v čase 9 - 17 hodin možné 

půjčené knihy vracet v Informacích u hlavního vchodu. Vzdálených uživatelů (těch, kteří si 

služby neobjednávají v knihovně osobně a ve většině případů nemají čtenářský průkaz) se 

omezení dotkne především s ohledem na pozastavení objednávek reprografických služeb 

a zodpovídání dotazů, k jejichž vyřízení je nutný fond NK ČR.  

 

Oproti předchozím letům bude Studovna vědeckých pracovníků otevřena každý den. Tím se 

významně rozšíří možnost zpřístupňování konzervačního fondu monografické domácí 

produkce 19. století. Běžná provozní doba bude obnovena v pondělí 3. září, v sobotu bude 

knihovna poprvé opět otevřena 8. září 2012. Podrobný rozpis letní provozní doby najdou 

návštěvníci na stránkách www.nkp.cz  
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