Obecní knihovna Včelákov
Škroupovo náměstí 55
Včelákov 53957

Knihovní řád obecní knihovny
I.

Všeobecná ustanovení
1. Půjčovní doba obecní knihovny: pátek 15:30 – 16:30
2. Obecní knihovna Včelákov (dále jen „knihovna“) poskytuje služby bezplatně.
Deskové a stolní hry (dále jen „hry“) jsou půjčovány za vratnou zálohu ve výši
50 Kč za jednu hru.
3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat ústně nebo
písemně správkyni knihovny.
4. Povinnosti čtenářů knihovny:
a. Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem a pokyny pracovníka
knihovny.
b. Čtenáři jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
c. Jestliže čtenář nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně nebo
trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven
povinnosti nahradit škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů.
5. Čtenářem knihovny je:
a. osoba zaregistrovaná u správkyně knihovny
b. čtenář školní knihovny
6. Registrace je provedena zapsáním jména, adresy a roku narození čtenáře
do počítačového systému knihovny. Čtenář (v případě nezletilého čtenáře
zákonný zástupce) potvrdí svým podpisem, že byl seznámen s knihovním
řádem knihovny, že se zavazuje plnit jeho ustanovení a že souhlasí
s poskytnutím osobních údajů pro potřeby knihovny.
7. Čtenář musí knihovně oznámit jakékoliv změny v osobních údajích.
8. S osobními údaji čtenáře je zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů.

II.

Půjčovní řád
1. Knihy jsou půjčovány na jeden měsíc.

2. Hry jsou půjčovány na dva týdny.
3. Čtenáři je možno v jeden den zapůjčit nejvýše dvě hry.
4. Čtenář je povinen vrátit půjčenou knihu/hru v takovém stavu, v jakém ji
převzal. Při výpůjčce si ji má prohlédnout a všechny závady ihned hlásit.
Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinný
knihovně uhradit náklady na opravu knihy/hry jako při ztrátě.
5. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit poškození nebo ztrátu knihy/hry
a do lhůty stanovené knihovnou nahradit škodu.
6. Čtenář

musí

nahradit

ztracenou

nebo

poškozenou

knihu

jedním

z následujících způsobů:
a. nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání,
b. vázanou reprografickou kopií téhož vydání,
c. uhrazením nákladů spojených se získáním nového exempláře
ztraceného titulu,
d. uhrazením nákladů spojených se zhotovením reprografické kopie
téhož vydání včetně vazby,
e. nepoškozeným exemplářem téhož titulu jiného vydání téže kvality,
f. nepoškozeným exemplářem jiného titulu srovnatelné hodnoty
dle potřeb knihovny.
g. Uhrazením nákladů spojených se získáním nové knihy jiného titulu
srovnatelné kvality dle potřeb knihovny.
7. Čtenář musí nahradit ztracenou nebo poškozenou hru jedním z následujících
způsobů:
a. nepoškozeným exemplářem téže hry,
b. uhrazením nákladů spojených se získáním nového exempláře téže hry,
c. nepoškozeným exemplářem jiné hry srovnatelné hodnoty dle potřeb
knihovny,
d. uhrazením nákladů spojených se získáním jiné hry srovnatelné
hodnoty dle potřeb knihovny.
8. O způsobu náhrady ztracené nebo poškozené knihy/hry rozhoduje knihovna.
9. Při zapůjčení hry zaplatí čtenář kauci ve výši 50 Kč za jednu hru, při vrácení
nepoškozené hry je mu kauce vrácena. Jestliže čtenář hru poškodí nebo ztratí,

bude mu kauce vrácena až poté, co hru nahradí podle bodu 7 půjčovního
řádu.
10. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má
knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
11. Jestliže uživatel na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí knihu/hru, bude se
její vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčené knihy/hry právní
cestou účtuje knihovna poplatek za náklady spojené s přípravou právního
vymáhání. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli
poskytování dalších služeb.
III.

Informační služby
1. Návštěvníci knihovny mohou v průběhu výpůjční doby využívat počítač
s připojením na Internet, aniž by museli být registrovanými čtenáři.
Před zahájením práce se zapíší u pracovníka knihovny.
2. Děti do 15 let mohou využívat Internet pouze po předložení písemného
souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců.
3. Se získanými daty a informacemi uživatel nakládá v souladu s autorským
zákonem a ostatními právními předpisy.
4. Není dovoleno
a. snažit se překonávat stávající zákazy k proniknutí do systému,
b. měnit cokoliv v nastavení počítačů (plocha, poštovní účty atd.),
c. instalovat jakékoli programy,
d. přidávat nové účty sítě Internet,
e. navštěvovat www stránky s nevhodným obsahem,
f. využívat počítačové stanice ke komerčním účelům.

Ve Včelákově dne 1. 3. 2016

Jan Pejcha

Mgr. Lucie Blažková

starosta městyse

správkyně knihovny

