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Otevírací doba:
knihovny - čítárny s internetem
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1. Výpůjční řád upravuje vzájemné vztahy mezi knihovnou a jeho čtenáři.
2. Knihovna poskytuje svým čtenářům a organizacím výpůjční,informační a internetové
služby.
3. Základní služby jsou poskytovány za jednorázový roční poplatek.
4. Čtenářem knihovny se může stát občan ČR,cizí státní příslušník nebo
organizace,zaregistrováním a zaplacením poplatku.Přijetím čtenářského průkazu na
základě vyplnění přihlášky.U dětí do 15 let vyplňuje přihlášku zákonný zástupce.
5. Platnost průkazu je omezena na dobu určitou ode dne vystavení nebo prodloužení.Čtenáři
uplatňující slevu jsou povinni předložit příslušné dokumenty(zejména průkazy
TP,ZTP,studentský průkaz,učňovský průkaz).
6. Čtenář je povinen ihned nahlásit veškeré změny bydliště,jména,poškození nebo ztrátu
průkazu.Při ztrátě knihovna průkaz zablokuje a za stanovený poplatek vystaví nový.
7. Čtenářský průkaz je nepřenosný a nemohou jej využívat ostatní čtenáři.
8. Ochrana osobních údajů před zneužitím je zajištěna odpovědnými pracovníky knihovny.
9. Čtenář knihovny může být zbaven práva užívat jejich služeb v případě:
- Porušením řádu knihovny,k jehož dodržování se svým podpisem na přihlášce
zavázal
- Úmyslné nebo z nedbalosti zaviněné poškození materiálů a neposkytnutí úhrady za
škodu nebo nevyrovnání jiného dluhu
- Zjištění krádeže
- Nevhodné chování a obtěžování ostatních čtenářů nebo personálu
10. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu jsou čtyři týdny.
11. Není-li vypůjčený dokument rezervován jiným čtenářem,může si uživatel před uplynutím
lhůty požádat(dvakrát po sobě) o jeho prodloužení( lze i telefonicky nebo e-mailem
12. Je-li požadovaný dokument vypůjčen,může požádat o rezervaci.Adresu dosavadního
držitele zásadně nesděluje.
13. Není-li kniha ve fondu knihovny,může knihovna zprostředkovat její zapůjčení z jiné
knihovny.Čtenář,kterému knihovna tuto výpůjčku zprostředkovala je povinen dodržet
finanční a ostatní podmínky.Jejich nedodržení může mít za následek odmítnutí dalších
výpůjček.

14. Knihovna není povinna upomínat své uživatele o vrácení půjčených dokumentů,může
však upozornit na překročení výpůjční lhůty zasláním upomínky.Čtenář má povinnost
zaplatit poplatek za opožděné vrácení bez ohledu na to,zda mu byla doručena upomínka.
15. Před převzetím výpůjčky si každý uživatel ve vlastním zájmu prohlédne půjčované
dokumenty a zjištěné závady ihned nahlásí.V případě,že je neohlásí,zodpovídá za všechny
závady zjištěné na dokumentu při jeho vrácení.
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
1. Využívání webových stránek na internetu
2. Čtenář nahlásí zahájení i ukončení práce s počítačem.Po ukončení musí zůstat počítač ve
stavu,v němž byl předán obsluhou.
3. V případě,že to dovolují licenční a jiné podmínky,může si čtenář vytisknout výsledky své
práce za stanovený poplatek nebo uložit na novou nepoužívanou disketu.Obsluha
zkontroluje antivirovým programem disketu uživatele.
4. Čtenáři mohou používat pouze přeinstalovaný software.
5. Čtenář nesmí :
- nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory
- provádět změny programů a měnit nastavení
- resetovat nebo vypínat počítač
- provozovat počítačové hry
6. Uživatel zodpovídá za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní
techniky,včetně škod jím zanesenými počítačovými viry.
7. Internetu mohou využívat osoby starší patnácti let.Uživatel nesmí navštěvovat webové
stránky,které prezentují pornografii,rasovou,národnostní nebo náboženskou nenávist.
8. Knihovna poskytuje svým čtenářům ústní,písemné,elektronické informace,které lze získat
využitím jejich fondů.
ČTENÁŘSKÉ POPLATKY
Čtenářský poplatek za běžný rok :

dospělí : 100,-Kč
děti:
50,-Kč
důchodci: 50,-Kč
studenti,učni do23 let: 70,-Kč
důchodci od 70-ti let,tělesně postižení občané zdarma

Rezervace knihy: 10,- Kč
Meziknihovní výpůjční služba : 30,- Kč účtované danou knihovnou
Při zapůjčení knihy jejíž cena přesahuje 500,-Kč,podepsání potvrzení
Práce na internetu:

za každou hodinu:
30,-Kč
černobílý 1 strany tisk A 4:
2,-Kč
barevný tisk A 4:
10,-Kč
foliování A 4 :
15,-Kč
foliování průkazky
8,-Kč
Práce na PC: textový a tabulkový procesor 1 hodina
10,-Kč
Sankce: 1.upomínka : 10,-Kč
2.upomínka : 25,-Kč
3.upomínka : 100,-Kč
Vystavení duplikátu čtenářského průkazu: 30,-Kč
Výpůjční řád nabývá účinnosti dne 1.9.2006

