Místní knihovna
Jind ichovice

Knihovní ád

I. Úvodní ustanovení
Tento knihovní ád je závazný pro ve ejné knihovní a informa ní služby poskytované Místní
knihovnou Jind ichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje svým tená m služby výp j ní,
bibliograficko–informa ní, elektronické a reprografické a organizuje kulturní a vzd lávací
programy pro ve ejnost.
II. tená i knihovny
1.

tená em knihovny se m že stát každý ob an eské republiky, který tuto skute nost
doloží platným ob anským pr kazem nebo jiným platným pr kazem totožnosti vydaným
orgány státní správy a samosprávy, kterým lze ov it všechny základní identifika ní údaje.
Cizí státní p íslušník se prokazuje pasem a dokladem o povolení k pobytu.
Osoby mladší 15 let se mohou stát tená em knihovny pouze se souhlasem zákonného
zástupce (s uvedením jeho jména a rodného ísla), ímž dosp lý p ejímá odpov dnost za
dodržování knihovního ádu ze strany dít te. Jako tená m že být registrována také
organizace s uvedením razítka, jména a rodného ísla pracovníka, který odpovídá za
vyp j ené materiály.

2. Podpisem na p ihlášce se tená zavazuje plnit ustanovení knihovního ádu a souhlasí
s uložením svých základních identifika ních údaj do databáze registrovaných tená
knihovny. Základními identifika ními údaji se rozumí: jméno, p íjmení, rodné íslo,
adresa trvalého bydlišt .
Na personální údaje tená Místní knihovny Jind ichovice uložené v databázi tená se
vztahují ustanovení zákona . 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj . Se zp sobem
zpracování osobních údaj jsou tená i podrobn ji seznámeni v Dopl ku ke Knihovnímu
ádu MKJ.
3.

tená em knihovny se stává ob an vydáním tená ského pr kazu, který je nep enosný,
tzn. nemohou jej využívat rodinní p íslušníci i známí tená e. Platnost tená ského
pr kazu se obnovuje po uplynutí jednoho roku zaplacením registra ního poplatku. Jeho
výše je stanovena v p ehledu poplatk .
Registra ní poplatek platí tená pouze v jednom odd lení MKJ.

4. Ztrátu tená ského pr kazu je tená povinen knihovn ihned ohlásit. Do nahlášení ztráty
pr kazu knihovn zodpovídá za jeho p ípadné zneužití a škody tím vzniklé.
Za vystavení nového pr kazu zaplatí tená poplatek dle p ehledu poplatk .
5.
6.

tená em odd lení pro dosp lé se m že stát pouze držitel ob anského pr kazu.
tená je povinen do 14 dn
identifika ních údaj .

knihovn

nahlásit jakékoli zm ny svých základních

III. Výp j ní služby
1. Pro p j ování knihovních fond platí ustanovení Ob anského zákoníku o p j ování v cí.
2. P i vstupu do knihovny je tená povinen p edložit tená ský pr kaz. Bez platného
tená ského pr kazu je vstup do provozních prostor povolen pouze se souhlasem obsluhy.
tená je povinen odložit zavazadla na míst k tomu ur eném.
3.

tená s platným tená ským pr kazem má p ístup k celému fondu knihovny.

tená má právo prezen ního vyp j ení všech knihovních jednotek uložených v MKJ.
Mimo knihovnu si tená m že vyp j it pouze knihovní jednotky k tomu ur ené. Pouze
prezen n si tená i mohou p j it knihy za azené do p íru ní knihovny ve studovn , jako
jsou slovníky, encyklopedie, vzácné publikace a poslední ísla docházejících periodik.
4. Výp j ní lh ta iní v odd lení pro dosp lé tená e a v d tském odd lení 30 dní, knihovna
však m že stanovit kratší výp j ní dobu, p ípadn žádat vrácení materiál p ed uplynutím
výp j ní lh ty.
Na žádost tená e m že knihovna prodloužit výp j ní lh tu, nejvýše však t ikrát.
Výp j ku nelze prodloužit, pokud je p íslušný dokument rezervován pro dalšího tená e.
5. Výp j ku cenných knih tená potvrzuje svým podpisem; v n kterých p ípadech je
knihovna oprávn na požadovat finan ní zálohu (kauci), kterou tená obdrží zp t po
vrácení knihy.
6. Dokument, který MKJ nemá ve svých fondech, m že tená i zajistit pomocí meziknihovní
výp j ní služby.
P i výp j ce meziknihovní výp j ní služby je tená povinen dodržet termín vrácení
stanovený p íslušnou knihovnou.
7. O po tu p j ených svazk rozhoduje knihovna zastoupená obsluhujícím knihovníkem.
8.

tená je povinen nakládat s vyp j enými knihami šetrn , není oprávn n p j ovat je
dalším osobám.
Vyp j ené materiály je povinen vrátit v as a v takovém stavu, v jakém je p evzal.
P ípadné poškození materiálu, zjišt né p i vrácení, hradí tená , pokud toto poškození
nebylo na základ upozorn ní tená e zjišt no p i p evzetí materiálu.

9. Onemocní-li tená nebo len jeho rodiny infek ní chorobou, nesmí si po dobu onemocn ní
a p ípadné karantény p j ovat. Má-li v dob vzniku nemoci materiály z knihovny
p j eny, je povinen to ohlásit knihovn a po ukon ení karantény zajistit p ed vrácením
dezinfekci vyp j ených materiál .
10. Pravidelná výp j ní doba je zve ejn na výv skou p i vstupu do knihovny.
IV. Elektronické služby
1.

Služby internetu mohou využívat všichni zájemci.

2.

Knihovna tená m nabízí:
- využívání webových stránek internetu a dostupných databází
- využití informací na CD ROM

3.

tená nahlásí pracovník m knihovny zahájení a ukon ení práce s po íta em. Po
ukon ení práce musí z stat po íta ve stavu, ve kterém byl p edán obsluhou.

4. Každý uživatel má právo pracovat na po íta i jednu hodinu, v d tském odd lení 30 minut.
Tuto dobu je možno prodloužit, není-li p ítomen další zájemce.
5. Po et osob pracujících sou asn na 1 po íta i je omezen na maximáln 2 osoby.

6. Informace a soubory získané p i práci s internetem si uživatel m že vytisknout nebo
nahrát na disketu.
7. Uživatelé sm jí používat vlastní diskety pouze v p ípad , že jim je p ed použitím obsluha
zkontroluje antivirovým programem. Jinak mohou používat diskety zakoupené
v knihovn .
8. Uživatelé mohou používat pouze p edinstalovaný software.
9. Uživatel nesmí:
- nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory
- provád t jakékoliv zm ny program – nahrávat, rušit,
vytvá et nebo modifikovat soubory i adresá e, m nit
nastavení software
- resetovat nebo vypínat po íta
- provozovat po íta ové hry
- navšt vovat webové stránky, které prezentují
pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou
nenávist
10. Uživatel nese plnou odpov dnost za p ípadné zásahy do konfigurace po íta e, které by
jakýmkoli zp sobem mohly mít vliv na provoz po íta e nebo sít .
Je zodpov dný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prost edky výpo etní techniky,
v etn škod zp sobených jím zanesenými po íta ovými viry.
11.Získané informace (v jakékoliv form a na jakémkoliv médiu) slouží výhradn k osobní
pot eb uživatele a k jeho studijním ú el m. Není povoleno je jakýmkoliv zp sobem dále
rozši ovat nebo jinak využívat zejména ke komer ním ú el m.
12.Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon
.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm n
n kterých zákon (autorský zákon) a ostatní p edpisy. P ípadné zneužití dat a informací
m že být trestné.
13.Knihovna nenese odpov dnost za kvalitu a rychlost p ipojení k internetu ani za obsah
soubor stažených z internetu, zvlášt , obsahují-li viry.
14.Ceny za p ipojení k internetu jsou uvedeny v platném p ehledu poplatk .
V. Po ádková opat ení, poplatky, ceny a pokuty
1. Uživatel knihovny je povinen dodržovat knihovní ád, ídit se p edpisy a sm rnicemi
pro
innost knihoven a pokyny pracovník knihovny, chránit za ízení knihovny a její
fondy, katalogy a tená ské pom cky, podrobit se kontrolním opat ením nutným pro
udržení po ádku a ochrany majetku ve správ knihovny.
2. Poskytování základních služeb je bezplatné.
tená zaplatí ro ní poplatek za registraci ve výši stanovené platným ceníkem služeb.
3.

tená je povinen dodržovat výp j ní lh ty.
Nevrátí-li tená vyp j ené knihy v as, knihovna mu ú tuje poplatky z prodlení podle
platného p ehledu poplatk .

I. upomínku knihovna písemn nezasílá, p esto je tená povinen ji uhradit podle platného
p ehledu poplatk .
Následující upomínky jsou zasílány vždy po 30 dnech.
4. V p ípad , že ani po III. upomínce tená knihy nevrátí, bude mu zasláno p edsoudní
upozorn ní - IV. upomínka, za kterou zaplatí poplatek podle platného p ehledu poplatk .
Nebudou-li knihy vráceny do 14 dn po zaslání IV. upomínky, budou vymáhány právní
cestou sou asn s poplatky za upomínky a s náklady na poplatky soudního ízení.
5. P i p ekro ení výp j ní lh ty u knih p j ených prost ednictvím meziknihovní výp j ní
služby, stanoví správa knihovny poplatek v takové výši, jakou nárokuje knihovna,
v jejímž vlastnictví kniha je, navýšený o ástku z prodlení uvedenou v platném p ehledu
poplatk MKJ.
6. Za ztracenou nebo poškozenou knihu, asopis nebo jiný informa ní materiál je
požadována náhrada, a to:
a) kniha, asopis nebo jiný informa ní materiál téhož vydání
b) kniha, asopis nebo jiný informa ní materiál jiného vydání
c) zaplacení po izovací hodnoty materiálu
Ve všech p ípadech je tená povinen zaplatit poplatek podle platného p ehledu poplatk
za nové knihovnické zpracování.
7. Za škody zp sobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecn
platných p edpis .
8. Za ztrátu tená ského pr kazu stanoví knihovna poplatek uvedený v platném p ehledu
poplatk .
9. Za speciální služby ú tuje knihovna poplatky podle platných ceník .
10. Zam stnanci MKJ jsou z placení poplatk vyjmuti (v etn d chodc MKJ).
11. Do knihovny je zakázán vstup se zapnutými mobilními telefony, jídlem a pitím.
12. tená em knihovny p estává být:
a) kdo se odhlásí z ad tená
b) kdo úmysln nebo z nedbalosti zaviní poškození materiál vyp j ených z fond
knihovny nebo zp sobí knihovn jinou škodu a odmítá poskytnout p edepsanou náhradu
c) kdo je editelem knihovny z ad tená vylou en pro porušování knihovního ádu
VI. Záv re ná ustanovení
1. Uživatelé knihovny mohou podávat stížnosti a p ipomínky k innosti knihovny písemn
nebo ústn editeli knihovny.
2. Výjimku z ustanovení tohoto ádu m že v závažných p ípadech povolit editel organizace.
3. Tento knihovní ád nabývá ú innosti dnem 15.12.2005.
V Jind ichovicích 15.12.2005.

Marcela Lišková, v.r.
knihovnice

