
KNIHY

POD
NOS

ažJAK SI OBJEDNAT KNIHU K 
VYZVEDNUTÍ V KNIHOVNĚ?

KATALOG

TELEFONICKY

1)  Do katalogu knih se dostanete přes www.pruhon.cz/knihovna (nebo na kiosku v knihovně)

2)  Přihlaste se: Přihlašovací jméno je vaše čtenářské číslo, které naleznete na své průkazce. 
Heslo je datum narození ve formátu RRMMDD. (např. datum 01.12.1980, heslo = 801201) - 
pokud jste si jej již nezměnili na heslo jiné.

3)  Do vyhledávače zadejte název knihy, nebo jméno autora (stačí i část názvu). Každý 
vyhledaný titul má buď označení                            , nebo        

4)  U „Dostupné“ knihy klikněte na „Získat“.

5)  Otevře se nové okno s názvem „Vytvoření požadavku“, kde kliknete na tlačítko „Odložit 
z poličky“.  Knihu máte objednanou. (V době mimořádných opatření v knihovně je služba zdarma!)

6)  Vyzvednutí: Vyčkejte prosím na informační email/sms o možnosti vyzvednutí v 
knihovně. Při vyzvednutí prosím předložte svoji čtenářskou průkazku. Ode dne doručení emailu 
budete mít na vyzvednutí 14 dní. Limit počtu objednaných knih/CD k výdeji je 3 ks. 

Nevidím tlačítko „Odložení z poličky“ - Pokud po rozkliknutí tlačítka „Získat“ nevidíte tlačítko 
„Odložit z poličky“, znamená to, že je kniha momentálně vypůjčená, nebo si ji objednal jiný čtenář. 
Knihu lze „Rezervovat“ a kniha vám bude zapůjčena až se nám vrátí zpět do knihovny. Nejsme proto 
schopni garantovat přesný termín výpůjčky a vyzvednutí.

TIP: Chcete se podívat na knihy, které jste si objednali k výdeji a které máte na svém kontě?
Stačí rozkliknout svůj profil v katalogu a otevřít si „Moje objednávky“.
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Po kliknutí na tlačítko „Odložení z poličky“ máte objednáno:

Nemáte přístup k internetu, nebo si nevíte rady s objednáním přes katalog knih?
Využijte telefonickou objednávku knih k vyzvednutí z Místní knihovny v Praze Řepích.

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME VE VYHRAZENÝCH ČASECH
ÚTERÝ 13:00 - 17:00 HOD,  PÁTEK 9:00 - 13:00 HOD

ÚT 13 - 17 HOD
PÁ 9 - 13 HOD

Před zavoláním si prosím rozmyslete výběr knih k vyzvednutí. O možnosti  
vyzvednutí objednaných knih v knihovně vás budeme informovat přes email/sms.

KNIHY SI MŮŽEŠ PŘEDEM OBJEDNAT A VYZVEDNOUT NA POBOČCE MÍSTNÍ KNIHOVNY V PRAZE ŘEPÍCH.
KNIHY TI BUDOU PŘEDÁNY PŘEDNOSTNĚ A NEBUDEŠ SE MUSET ZDRŽOVAT V PROSTORÁCH KNIHOVNY.

TELEFONNÍ ČÍSLO KNIHOVNY
+420 601 324 852

Místní knihovna v Praze Řepích, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy
knihovna@pruhon.cz, www.pruhon.cz, fb.com/knihovnarepy

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY OD 25. 5. DO 31. 8. 2020:
PO/ST 11 - 18 HOD, ÚT/ČT 9 - 13 HOD 

VÝJIMKA: ZAVŘENO V TERMÍNU 6. 7. - 10. 7. 2020 A 10. 8. - 14. 8. 2020.


