Výtah z knihovního řádu
- na základě vyplněné přihlášky a po zaplacení registračního poplatku dostane čtenář
čtenářský průkaz, který předloží při každé návštěvě knihovny
- registrace je platná po dobu 365 dní a umožňuje navštěvovat všechna pracoviště
a oddělení knihovny
- čtenářský průkaz je nepřenosný - na cizí průkaz nelze knihovnu navštěvovat ani si
půjčovat dokumenty
- za dítě přebírají odpovědnost rodiče
Ztráta průkazu:
- čtenář je povinen hlásit ztrátu nebo poškození čtenářského průkazu
- za ztráty způsobené zneužitím čtenářského průkazu zodpovídá uživatel
- za vystavení duplikátu průkazu se účtuje manipulační poplatek 20 Kč
Změna osobních údajů:
- čtenář je povinen ohlásit změnu osobních údajů (změna příjmení, bydliště, telefonního
čísla, e-mail. adresy - pokud souhlasí s posíláním oznámení formou SMS nebo e-mailu)
Roční registrační poplatky:
Děti do 15 let

50 Kč

Studenti denního studia od 15-26 let*

70 Kč

Dospělí

100 Kč

Senioři od data dosažení 63 let

70 Kč

Držitelé průkazu ZTP*

zdarma

Organizace

200 Kč

Rodinní příslušníci**

20 Kč

Výpůjční doba knih:

*/Studenti se musí prokázat studentským
průkazem nebo potvrzením o studiu. Držitelé
průkazu ZTP musí průkaz předložit.
**/Pokud jeden člen rodiny vlastní čtenářský
průkaz, jeho rodinný příslušník může získat
svoji vlastní legitimaci za zvýhodněnou cenu.
Platí pro manžele, rodiče, děti a sourozence
(týká se pouze studentů do 26 let). Podmínkou
je prokázat stejné trvalé bydliště všech členů
rodiny.

31 dní

- po uplynutí výpůjční doby je nutno knihy vrátit, nebo požádat o prodloužení
- výpůjční dobu lze prodloužit max. 2x, celková výpůjční doba nesmí přesáhnout 100 dnů
Výpůjční doba AV médií:

14 dní

- lze vypůjčit maximálně 5 ks AV médií (CD a DVD) najednou
- po uplynutí výpůjční doby je nutno zapůjčené nosiče vrátit, výpůjční lhůtu nelze
prodloužit
- pokud čtenář nevrátí zapůjčená AV média ve stanovené lhůtě, musí zaplatit upomínku ve
výši 10,- Kč za 1 ks a 1 den
Výpůjční doba periodik:

14 dní

- po uplynutí výpůjční doby je nutno periodika vrátit nebo požádat o jejich prodloužení
- výpůjční dobu lze prodloužit max. 2x, celková výpůjční doba nesmí přesáhnout 50 dnů

Při nedodržení výpůjční lhůty stanovené knihovním řádem je čtenář povinen zaplatit smluvní
pokuty, které činí:

Upomínky

Výpůjčky
knižních
jednotek

Poplatek z prodlení bez písemného
32-44 dní
upozornění
1. upomínka
45- 62 dní
2. upomínka
63-93 dní
3. upomínka
94-124 dní
4. upomínka (doporučený dopis) více než 125 dní

Výpůjčky
periodik

Výpůjčky
MVS
a Částka
desk. her

18-20 dní

32-38 dní

5 Kč

21-35 dní
36-55 dní
56-77 dní
78 dní

39-45 dní
46-52 dní
53-59 dní
60 dní

20 Kč
50 Kč
100 Kč
200 Kč

Upomínky za půjčování AV médií činí 10,- Kč za 1 den a 1 ks CD nebo DVD.
Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání dokumentů právní cestou. Čtenář
je povinen vypůjčené dokumenty vrátit a zaplatit všechny náklady právního zastoupení.

Náhrada škod:
- uživatel je povinen vrátit půjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil
- při poškození, zničení nebo ztrátě díla zapůjčeného uživateli se požadují tyto náhrady:
 knihy, hudebniny, CD, DVD, stolní hry:
a) stejný dokument + 20 Kč za nové zpracování
b) jiné dílo odpovídající tematiky a hodnoty, maximálně 1 rok staré + 20 Kč za nové
zpracování
c) peněžní náhrada (cena dokumentu při jeho pořízení) + 50 Kč
 časopisy, brožury:
 stejný dokument nebo peněžní náhrada (cena dokumentu při jeho pořízení) + 10 Kč
- o způsobu náhrady rozhodne odpovědný pracovník knihovny
- při menším poškození dokumentu požadujeme úhradu až ½ původní ceny knihovní
jednotky
- při poškození obalu knihy účtujeme 20 Kč, při poškození obalu CD nebo DVD 10 Kč,
při poškození čárového kódu 10 Kč

Úplné znění knihovního řádu si můžete vyžádat k nahlédnutí u výpůjčního pultu nebo ho
máte k dispozici na internetové adrese www.knihovnapv.cz.

