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Činnost Mekuc v březnu 2021

Program akcí Mekuc bude aktualizován na webu a facebookovém profilu Mekuc podle  
možností otevření poboček Mekuc vycházejících z aktuálního nařízení vlády.

Kolekce uměleckých děl ilustrátorského a designérského dua MgA. Pavly 
Šnajdarové a MgA. Ondřeje Mladého OP&K: Animované příběhy na 
návštěvníky čeká v galerii Ve Věži v Pražské bráně. Pevně věříme, že 
během března bude možné výstavu už individuálně při dodržení všech 
hygienických opatření navštívit, v opačném případě ji je možné zhlédnout 
na webu a facebookových profilech galerie a Mekuc.  
Pro putovní výstavu vítězných snímků mezinárodní fotografické soutěže 
Jazz World Photo 2020, původně plánovanou od 4. 3. v Masarykově 
kulturním domě, Mekuc zajišťuje náhradní termín.  
22. 3. se jako doprovodný program k panelové výstavě na náměstí Míru 
Voda & civilizace uskuteční v Masarykově kulturním domě přednášky 
Voda a civilizace (přednáší prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.) a Bez vody 
to nepůjde (přednáší RNDr. Petr Kubala). Přednášky bude Mělnické 
kulturní centrum z Masarykova kulturního domu v případě nuceného 
uzavření pro veřejnost přenášet online. 
Aktuální informace  – exteriérová výstava Voda a civilizace na náměstí Míru se přesouvá na termín 8.–28. 4. 2021. 
Přednášky plánované na 22. 3. v MKD proběhnou 8. 4. 2021.

Aktuality z mělnické knihovny
O bezkontaktní půjčování knih a rozvoz knih seniorům a imobilním čtenářům byl obrovský zájem – vzhledem ke zpřísnění 
opatření a novému nařízení vlády se od 1. 3. pozastavuje na tři týdny služba rozvozu knih seniorům nad 65 let a imobilním čtenářům. 
Ruší se rovněž i bezkontaktní půjčování knih prostřednictvím okénka v knihovně. Do poloviny 10. 3. budou vyřízeny již přijaté objednáv-
ky, knihovna dále nebude půjčovat knihy minimálně do 22. 3.
Čtenáři mohou i nadále využívat půjčování e-knih z katalogu knihovny.
Výpůjčky knih jsou automaticky prodlužovány.
Výstavu o životě Karla Čapka zatím návštěvníkům knihovny přiblížíme pouze v online verzi formou příspěvků na facebookovém 
profilu knihovny a věříme, že čtenáře potěší Čapkovy povídky, které jsme natočili ve spolupráci s mělnickým Novým divadlem.  
Videa budou zveřejněna během března na Facebooku i na webových stránkách knihovny. K výstavě o Karlu Čapkovi také startuje 
výzva: Kde u Vás bydlí Karel Čapek? Vyzýváme tímto čtenáře, aby vyfotili tu část svojí knihovny, kde postávají/mají místo knihy 
našeho věhlasného autora. Fotky, prosím, posílejte na náš Facebook.
Téma roku 2021 Online zdravě a bezpečně se úspěšně rozjelo. Zdá se, že ve společnosti rezonuje, o knihovnou nabízený kurz  
E-Bezpečí pro rodiče se přihlásilo mnoho zájemců.
S ohledem na probíhající pandemii došlo k přeložení termínu tradiční Noci s Andersenem. Zatím není jasné, kdy přesně bude možné 
program v plném rozsahu uskutečnit. Aby děti o zážitky s knihou nepřišly úplně, chystáme náhradní online program. Sledujte nás na 
FB a dozvíte se víc.
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Nový moderní knihovní systém TRITIUS
Knihovnicím i návštěvníkům je nyní k dispozici modernější automatizovaný knihovnický systém Tritius. Tritius je webová aplikace,  
proto je snáze dostupný. Funguje na všech běžných operačních systémech a také v moderních mobilních zařízeních. Zároveň je bezpečný, 
protože používá šifrovaný protokol HTTPS. Do katalogu se lze přihlásit na adrese melnik.tritius.cz. Kromě nového vzhledu obsahuje 
i řadu dalších vylepšení. Vedle běžného vyhledávání knih je možné vypůjčené knihy online prodloužit nebo zarezervovat nedostupný titul. 
Registrovaný čtenář si může také požádat o odložení vybrané knihy až do doby, kdy bude mít možnost si ji v knihovně vyzvednout. 
Systém Tritius umožňuje rovněž stahování e-knih, sledování novinek nebo nastavení filtru podle zájmů čtenáře. Přechod na nový  
systém Tritius byl finančně podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven.

V Turistickém informačním centru probíhají úpravy 
interiéru i vstupu do mělnického podzemí 
TIC Mělník po loňské rekordní turistické sezóně využilo nucenou pauzu 
v provozu pro veřejnost k výrazným úpravám interiéru. Ten je nově 
přizpůsoben nejen výrazně širšímu sortimentu nabízeného zboží a služeb, 
ale jeho ergonomické řešení umožní také rychlejší obsluhu většího počtu 
zákazníků. K nim zároveň nyní bude mít personál konečně blízko nejen 
obrazně, ale i doslova. 
Ještě větší novinky se chystají pro návštěvníky mělnického podzemí  
s unikátní studnou. Kromě potřebné modernizace vstupu, který nově 
povede přímo z TIC, což turisté ocení zejména při nepříznivém počasí, 
se chystá i obohacení prohlídky samotné. Aktualizovaná část prohlídky 
středověkého sklepa seznámí poutavým způsobem s nejdůležitějšími 
událostmi, které vedly k tomu, že se dnes město na soutoku Labe a Vltavy 
může pyšnit touto jedinečnou a stále navštěvovanější památkou.


