KNIHOVNÍ ŘÁD
1)
Čtenářem knihovny se může stát každý občan po předložení platného průkazu totožnosti,
u dětí do 15ti let se souhlasem jednoho z rodičů a zaplacením registračního poplatku.
Výpůjční řád je závazný pro všechny uživatele služeb knihovny. Při jeho porušení může být
čtenář knihovny dočasně nebo trvale zbaven tohoto práva.
Po zaplacení registračního poplatku obdrží čtenářský průkaz, který je nepřenosný. Jeho ztrátu
je čtenář povinen neprodleně knihovně ohlásit, rovněž tak všechny změny údajů uvedené při
registraci.
Registrační poplatek se platí:
40 Kč na 12 měsíců ode dne zaplacení – děti do 15ti let, studenti denního studia a důchodci
60 Kč na 12 měsíců ode dne zaplacení – dospělí
2)
Výpůjční proces
Knihy a periodika se na stanovenou výpůjční lhůtu 1 měsíce půjčují zdarma.
Není-li dílo dočasně k dispozici, má každý čtenář možnost požadovat rezervaci příslušného
díla.
3)
Výpůjční lhůta
Knihy se půjčují na dobu 30 dní. Výpůjční lhůtu lze prodloužit 3x o 30 dní, nežádá-li o něj
další čtenář. U nových knih je výpůjční lhůta stanovena na 14 dní.
4)
Překročení výpůjční lhůty
Jestliže dílo půjčené mimo knihovnu nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna
čtenáři pokutu za nedodržení výpůjční lhůty. Výše pokuty je stanovena smluvně za každou
jednotlivou knihu.
1.
2.
3.
4.

Upomínka 5 Kč za titul + poštovné
Upomínka 10 Kč za titul + poštovné
Upomínka 15 Kč za titul + poštovné
Upomínka 20 Kč za titul + poštovné

Čtenářům jsou upomínky zasílány poštou.
5)
Ztráty a poškození (škody)
Čtenář je povinen:
- Chránit půjčená díla před poškozením a ztrátou
- Bez zbytečného odkladu hlásit knihovně ztrátu nebo poškození díla

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna a podle OZ § 420-422 může požadovat:
- Nepoškozený výtisk téhož díla
- Finanční náhradu ve výši současné ceny díla
6)
Další služby
Meziknihovní výpůjční služba knih za úhradu poštovného a dalších nákladů.
7)
Přístup na internet a práce na počítači
Pro registrované čtenáře je internet zdarma. V případě zvýšeného zájmu dalších
návštěvníků o použití internetu je doba omezena na max. 30 minut.
Ostatní návštěvníci platí poplatek za použití počítače 30 minut zdarma, každých dalších
30 minut za 30 Kč.
Internet je určen pro sebevzdělávání, vyhledávání informací pro studijní a pracovní účely
a jako informační zdroj. Uživatelé internetu jsou povinni dodržovat ustanovení platné právní
úpravy stanovené právním řádem České republiky. Knihovna je oprávněna kontrolovat
dodržování sjednaných podmínek a při zjištění jejich porušení jednostranně poskytované
služby ukončit.
Tisk, kopírování
Černobílé 2 Kč/strana
Barevné 5 Kč/strana

Tento knihovní ráda schválilo zastupitelstvo města Rožďalovice, vstupuje v platnost od 1. 1.
2018.
V Rožďalovicích 18. 12. 2017

