Knihovni rad
Obecni knihovny v Lomnici
1. Obecni
v Lomnici (dale
knihovna) je V"'1'pln,(\1
zajist'ujici
a demokratickou dostupnost ,... 1',,>......,<:1
V souladu s listinou lidsIcych pniv a svobod. Umoznuje
rozdilu
knihovnou poskytovanYru knihovnickYm a informacnim sluibfun, vvrnel':emrc
knihovnim
(Zakon C. 25712001 Sb., 0 knihovnach a podminkach
knihovnicIcych a informacnich
a ke kultumim
v
budovanych knihovnich fondech. Knihovna
podporuje kulturni a vzdelanostni
obyvatelstva,
tvi'Ircl
cloveka a
napomaha
kontinuitu s historicIcymi
2. Knihovnicke sluiby jsou poskytovany uiivatehlm v provozn1ch rnistnostech knihovny
prezencnim i absencnim pujcovanim vlastniho knihovniho fondu, prostrednictvim
meziknihovni vypujcni sluiby i pujcovani z fondu jinych knihoven.
je
v pfiloze knihovniho fadu a na Jnt()rnlaClll tabuli
Casov)'
knihovny.
adrninistrativni poplatek, sankcni
za
4. Obei schvaIene poplatky
sluiby, za
je provozovatel knihovny v souladu s knihovnim
opravnen
poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceniku sluieb a sankci (dale jen cenik), ktery je
pfilohou knihovniho radu.
jejich sluZeb. Absencni pujcovni
at"'J''''IU knihovny se
uiivatelum,
se stanou
Ctenar
povinen
se s knihovnim fadem
pfiloh, ktery je VP"PlriP
V knihovne. Pisemnou pfihlaSku a sv}'m podpisem se zavazuje,
na
podminky, za kterychjsou sItiZby uvedene v knihovnim radu poskytovany, a Ze
odpovfda za ztratu nebo
vypujcenych dokumentu podle knihovniho radu a
pravnich pfedpisu.
6.
stat:
po predloZeni obCanskeho prUkazu
a mladez do 15 let: pouze se
jednoho ze sv}'ch rodicu nebo
jejich zakonnych zastupcu; stavaji se
uiivateli
oddeleni;
knihovnicke sluiby (napr. Internet...) mohou
podpisu
mod jednim z rodicu nebo jejich
zastupcu v pritomnosti
knihovnika;
statni
po predloZeni cestovniho pasu a povoleni k pobytu;
pravnicke
a po pfedlozeni dokumentu je s nimi ''7'''''r~'n
smlouva 0 poskytovani knihovnickych >JL""~"'V.
7. KaZdemu ctenari vyda knihovna ctenarsky prukaz.
se vystavuje na kalendatni
rok a jeho platnost je
kaZdorocne obnovovat.
je nPt"\rp'n{,H:nv
8.
povmen
zmenu jmena a bydliste, ztratu
prUkazu i
Ci poskozeni pujceneho dokumentu, za
uhradi sankcni poplatek die
9.
ctenar uhradi pausalni administrativni poplatek dIe
ctenare k libovolnemu poctu navstev v kalendatnim roce
v knihovne, k
a prezencnimu pujcovani knihovniho fondu z
k ziskani ustnich
knihovny Ci prostrednictvim meziknihovni sluzby z jinych
bibliografick}'ch,
a faktografickych informaci a resers!, ke
zprostredkovani informaci z vnejsich informacnich zdroju, zejmena informao, ~~
a samospravy, k mOZnosti pfistupu k vnejsim informacnim zdrojiim '

prostrednietvim telekomunikacniho zafizeni,ke kterym rna knihovna bezplatny pftstup.
Za vyuZivani dalsich sIuzeb ctenar uhradi poplatky dIe eeniku, pokud je poplatek
stanoven.
10. Pri pujcovaru dokumentu z knihovniho fondu knihovny plati ustanoveni obCanskeho
zakoniku 0 pujcovaru veef. Pro piijcovaru dokumentii zapiijcenyeh u jim~ knihovny
mohou platit dalSi podmiliujici ustanoveni, pokud je zapiijcujici knihovna stano vi.
11. Ctenar muze by-t vyloucen z rad ctenaru pro poruseni knihovniho radu a na zaklade
vlastni zadosti.
12. Ctenar miiZe mit vypiijceno zpravidla 10 dokumentu. Vypiijcene dokumenty nesmi
pujcovat datsim osobam
13. VyPiijcni lhiitaje 1 mesic. Knihovna rna pravo zkratit vyPujcni dobu u vybranyeh
dokumentii.
14. VyPujcni lhuta miiZe by-t dvakrat prodlourena, nezada-li dokument dalsi ctenar.
15. Nevrati-li ctenar ve stanovene lhiite dokument piijceny mimo knihovnu, uctuje
knihovna ctenili pokuty z prodleni podle eeniku.
16. Nereaguje-li ctenar na vyzvaru Ci uhrazeni dokumentu je eela zalezitost resena pravni
eestou.
17. Ctenar je povinen vratit vypiijcenou knihovnijednotku v takovem stavu, v jakemji
prevzal. PO prevzeti si ji musi prohlednout a vseehny zavady ihned ohlasit, jinak nese
odpovednost za vseehny pozde zjiStene zavady.
18. Po ztrate nebo poskozeni dokumentu je ctenar povinen nahradit zpiisobenou skodu, a
to bud' zajiStenim stejneho titulu nebo financne v eene dokumentu (v opravnenyeh
pfipadeeh muze knihovna stanovit eenu, odpovidajici nabidee a poptavee na kniZnim
trhu) a sankei za knihovnieke zpraeovaru dIe eeniku.
19. Dokument, ktery je prave vypujceny si miiZe ctenar rezervovat.(Poplatek za rezervaei
je uveden v eeniku).
20. Odbornou literaturu ke studijnim uceliim, kterou knihovna nema ve svYeh fondeeh,
zajist'uje svYm ctenarum pomoci meziknihovni vyPiijcni sluZby (MVS). Tato sluZba se
fidi platnYmi pravnimi predpisy 0 MVS.
21. Knihovna poskytuje vsem uZivateliim ustni a pisenme informaee bibliografiekeho a
faktografiekeho eharakteru i pomoe pri vyhledavaru potrebnyeh dokumentu a daISi
informaee poti'ebne ke studiu, k vYkonu povolaru, spolecenskYeh funkeim apod.
22. Knihovna poskytuje vsem uZivateliim vstup na Internetu do pi'istupnyeh bazi. Poplatek
je stanoven v eeniku.
23. Knihovna miiZe po dohode se ctenarem zprostredkovat pisenme zpraeovaru soupisu
literatury (resersi) za Uhradu podle eeniku pi'islusne knihovny.
24. Knihovna umomuje kopirovani dokumentu z knihovnich fondii za Uhradu primyeh
nakladu uvedenyeh v eeniku.
25. Sve stiZnosti, oznameni a podnety tykajfci se provozu knihovny ctenar miiZe sdelit
pisenme nebo ustne knihovnikovi, popr. obeenimu madu.
26. Tento knihovni rad naby-va ucinnosti dnem .... ~~: .. -:2.:. ~~.~ ...... .
27. Veskere zmeny knihovniho radu ci jeho pi'iloh se provani formou dodatku.
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