MESTO LOM
or gantzačnísložka Mě stská knihovna

Knihovní Íáď
Úvodní ustanovení
Tento knihormí řád je závazný pro veřejné knihovní a informačníslužby poslqytované Městskou knihovnou Lom
(dríle jen MěK). MěKposkyluje svým čtenářům sluŽby výpůjční'bibliograficko _ informačruaorganizuje
k_ulturní programy pro veřejnost.

čtentÍři knihovny

1.

Registrovan;ým čtenďem knihowy se můŽe stat občan Českérepubliky nebo cizí stítnípříslušďk
zaregisÍov éntm, zaplacením poplatku a přij etím čtenařskéhoprukazu.

Čtenďs\f prukaz

se

vystaluje:

občanůmČeskérepubliky starším 15 let po předloženíplatného osobnflro dok]adu
občanůmČeskérepubliky mladším 15 letpo vyplnění při}rlášky opatřené podpisem zákonného
zástupce (s uvedením jeho jména adatanarozeti), čímŽdospěIý pÍebiráodpovědnostzadodržováni
knihovního řáduze strany dítěte

cizím statním příslušníkumpo předloŽení platrého osobního dokladu @asu)

2.

Podpisem na přihlašce se čtenď zavazuje plnit ustanovení knihovního řádu a sou}úasí s uložením sých
zál<ladrttch identifikačních údajůdo databáze registrovaných čtenářů knihovny. ZžkJadrltmi identifikačďmi
údaji se rozumí: jméno, příjmení, datum natozetrj, adresa trvalého bydliště. Na personiílníúdaje čtenrářů
Městské knihovny Lom uloŽené v databazi čtenďůse vztahují ustanovení zékonač.101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů.

3.

Čtenďem knihovny se občan stává vydrínímčtenrářského průkazu, kteý je nepřenosný, tzn. nemohou jej
vy:živatrodinní příslušnícič:iznámi čtenďe. Při pochybnostech, zdaobč,anprokazující se čtenrířským
prukazem j etotohtý s regisÍovaným čtenářem, můŽe pracovník MěK požadovat ověření totožnosti čtenaře
osobním prukazem. Každou změnu údajůuvedených na přihliíšce je čtenď povinen ohlrísit. Knihovna má
právo alespoň jednou do rok4 zpravidlapři přeregistraci, podle prukazu totožrosti potřebné údaje ověřit.
Platnost čtenařskéhoprůkazu se obnor,uje po uplynutí jednoho kďendářního roku zaplacením registračníro
poplatku. Jeho ýše je stanovena v přehledu ceníku poplatků.

4.

Ztrátučtenrířského prukazu je ětenář povinen knihovně ihned ohlasit. Do nahlášení Ztráty prukazu knihovně
zodpovídá zajehopřípadné ztevžítíaškody tím vmiklé.Zavystavení nového prukazu zaplattčtenář
poplatek dle přehledu poplatků.

5.

Čtenďem oddělení pro dospělé se můžestiít pouze držiteIobčanskéhoprukazu.

6.

Čtenď je povinen do 14 dnů knihovně nahl{ísit jakékoli zrrrěny svych zélrJadruchidentifikačníchúdajů.

Výpůjčníslužby

1.

Pro půjěovríníknihor,ních fondů platí ustanovení občanskéhozákoníku o půjčovánívěcí.

2.

Při vstupu do knihovny je ětenríř povinen předloŽit čtenařský průkaz. Bez platrrého čteniířskéhoprukazu je
vstup do provomích prostor povolen porlze se souhlasem obslúy. Čtenař je povinen odložit zavazadlana
místě k tomu určeném.

3. Čtenď s plafirým čtenrářským průkazem má přístup k celému fondu knihormy, a to prostřednictvím katďogu
a volným ýběrem. Čtenrířmá právo prezenčního r,ypůjčenívšech knihovních jednotek uložených v MěK.

Mimo knihormu si čteniířmuže r,ypůjčitpouze knihovní jednotky k tomu určené.

4. Výpůjčnílhůta činí30 dní, knihovna

však můžestanovit kratšívýpůjčnídobu, případně žádatvráceru
materiiílu před uplynutím vypůjčnílhůty. Na žádost čtenaře můŽe knihor,na prodloužit qýpůjčnílhůtu
o dalších30 dní. o prodloužení lhůty lzepožádat i telefonicky nebo e-mailem, nejqýše však dvakrát'
Vypůjčkunelze prodlolsžit, pokud je příslušný dokument rezewovénpro dalšíhočteniíře.

5. Výpůjčkucenných knih

čtenář potvrzuje sqinn podpisem' v někteých případech je knihovna oprárnrěna
požadovď finančnízáIohu, kterou čtenář obdržízpětpo wácení k''ihy.

6. JestliŽe knihanebo jiný informační matenál, kteý čtentířpotřebuje, je půjčen,můžesi ho zamluvit. Jakmile
je material wácen, oználmíto knihovna čtenáři písemně, telefonicky nebo e-mailem a po dobu 7 dnů mu
materiál rezenuje. Dílo zamluvené několika čteniíři se půjčujepoďe časovéhopořadí ziunam:ů.

kteqý MěK nemá ve svém fondu' můŽe čtenáři zqistitpomocí meziknihor,ní Vypůjčníslužby.
Při v1půjčcemeziknihovní vypůjčníslužby je čtenař povinen zaplatttpoplatky dle platného přehledu
poplatků a dodržet termín wácení, stanovený příslušnou knihormou.

7. Dokument,

8. o počtu půjčenýchsvazků rozhoduje knihorma zastoupená obsluhující knihovnicí.

9.

Čtenář je povinen nakládat s vypůjčenýmiknihami šetrně, není oprár,něn půjčovatje dďším osobiím.
Vypůjčenématerialy je povinen wátit věas a v takovém stavu, v jakém je pŤevzal. Případné poškození
materialu, zjištěnépři vrácení, hradí čtenríř,pokud toto poškozenínebylo nazžl<Ladě upozornění čteniíře
zjištěno při převzetí materiálu.

10. Pravidelná

doba je zveřejněna vývěskou při vstupu do knihor,ny.
{ípůjční

Informačníslužby

1. Knihorma poskytuje informační služby všem uŽivatelům knihovny informace o literatuře a dalšíiďormace
bibliografického charakteru. Nerrypracovávázalůivatele nebo pro ně odpovědi v plné šíři, např. kotÍvkám
ze soutěží r,'ypsaných sdělovacími prosfredky nebo k ukolům jinak zadanýmuživateli, pouze poskyrrrje
přehled o potřebné literatuře a informace o ní.

2. Y

rámci informačních služeb j sou poskýov any také služby rešeršní,kdy j e čtenářům zpracován soupis
informačníchpramenů kurčitémutématu. Rešerše je placená sluŽba. Rešerše je zptacovémapo zaplaceru
paušalního poplatku uvedeného v platrém přehledu poplatků, kter1f uŽivďel platí i v případě rešerše
s nulovým počtem zárnarů.

3. Při

sloŽitejším dotazu si knihovna můžestanovit odpovídqícíterminvyŤizeru.

Elektronické služby

1. Služby intemetu

a

textoých

a

tabulkových programů mohou vyt:žívat všichni zájemci.

2. Knihovna čteniířůmnabízi:
vytlžíváninternetu
vyůíváru textových

a

tabulkových programů

ywžitíinformací na CD - RoM
3. Čtenrířnahlásí pracormicím knihovny zahájerua ukončenípráce s počítačem.Po ukončenípráce musí
zustat počítač
ve stalu, ve kterém byl předrán obsluhou.

4. Každý užívatelmá právo pracovat

na počítači30 minut (na internetu) a 60 minut (v textovém a tabulkovém
je
programu). Tuto dobu
možno prodlouŽit, neď-li přítomen dalšízájemce.

5. Počítačsmí obsluhovat pouze jedna osoba.

6.

Uživatelnesmí:
nahrávat na permý disk j akékoliv soubory
provádět

jakékoliv změny programů _naltrávat, rušit, r,ytvařet nebo modifikovat soubory či

adresďe, měnit nastavení software
resetovat nebo r,ypínat počítač

provozovat počítačové
hry
navštěvovat webové striánky, které prezentují pomograÍii, násilí, zesměšňován ať už rasové,
nrírodnostní nebo náboženské povahy.

7.

Uživatel nese plnou odpovědnost za případnézásahy do konfigurace počítače,které by jakýmkoli
způsobem mohly mít vliv na provoz počítačenebo sítě. Je zodpovědný za škody vzrriklé neodbomou
manipulací s prostředky výpočetrítechniky, včefoiě škodjím zanesen]ými počítačoqimiviry.

8.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat a ostatní předpisy.

9.

Případné zneužitídat a informaci mtžebý trestné.

10. Knihovna nenese odpovědnost za kvďitu a rychlost připojení k internetu artj zaobsah souboru staŽených
z internetu, zvláště, obsahujili viry.

PořtÍdkovtÍ opatření, poplattey,

rrry

or,

our,

1.

IJživatelknihovny je povinen zaci'nvávatknihovní řád,Ťíditse předpisy a směrnicemi pro činnost
knihoven a pokyrry pracormic knihovny' chránit zaŤizeru knihovny ajejí fondy' katalogy a podrobit se
kontrolním opatřením nutným pro udrŽení pořádku a ochrany majetku ve správě knihormy.

2.

Poskytovrání zákJadruchsluŽeb je bezplaaÉ. Čtenrář zaplatíroění poplatek za registraci ve
stanovené platným přehledem poplatků.

3.

Čtenď je povinen dodržovat vypůjčnílhůty. Nevrátí-li čtenrířvypůjěené knihy včas, kniho',una
mu účtujepoplatky z prodlení podle platného přehledu poplatků.

ýši

Upomínky jsou zasílrínyvždy po 14 dnech.

4.

Nebudou-li knihy u.a."rry do 14 dnů po

zasáétll

Ťizeru.

IV. upomínky budou r.ymahríny při správním či soudním

5.

Při překročenívýpůjčnílhůty u knih půjěených prostřednictvím meziknihovní Výpůjčníslužby' stanoví
správa knihomy poplatek v takové qýši, jakou narokuje knihorrna, v jejímŽ vlastrrictví kniha je .

6.

Zaztracenou nebo poškozenou knihu' časopis nebo jiný informačnímaterial je požadovánanéhrad4 a
to:

a) kniha

b)

časopis nebo jiný informačnímateriál téhožrydani' nebo
zaplacerupoÍizovací hodnoty knihy podle platného přehiedu poplatlď
spojené s likvidací škody

+

poplatek za úkony

7.

Zaškoďy způsobenéna ostatrím majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

8.

Zaňráfu čtenařskéhoprůkazu stanoví knihorma poplatek uvedený v platrrém přehledu poplatků.

9.

Zaněstnanci MěK jsou zplacent registračníropoplatku rryjmuti.

10. Do knihor,ny
1

je zakazánvstup

se

zapnuými mobilními telefony, jídlem apitím.

1. Čtenďem knihovny přestavá byt:

a)

kdo se odhlasí zŤadčtenélŤ:ů

b) kdo úmyslně nebo z nedbďosti zavint poškozeníknih vypůjčenýchz knihovního fondu nebo
způsobíknihowě jinou škodu a odmítií pos$rtnout předepsanou náhradu

b)

kdo je vedoucí knihovny z řad čtenďů ryloučen pro porušování knihormího řádu

Zdvěrečnd ustanovení

1.

Uživatelé knihovny mohoupodávat stížnosti apřipomínky k činnosti knihoriny písemně
nebo ústrrě vedoucí knihovny.

2.

Tento knihormí řád nabýváúčinnostidnem schviílení .

Schviáleno Radou města dne 6.1.2011 usnesení ě.6412011
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