Knihovní řád
Obecní knihovna Jistebník
1.

Obecní knihovna v Jistebníku je veřejnou univerzální knihovnou zajišťující všem
občanům dostupnost informací a přístup ke kulturním hodnotám obsažených ve
fondu knihovny.

2.

Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb. Půjčovní službu
poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. V knihovně
je dostatek míst k sedění, a proto je její prostory možno využít jako studovnu
nebo čítárnu. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem, který je veřejně
přístupný v knihovně nebo na stránkách obce. Písemnou přihláškou a svým
podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené
v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození
vypůjčených dokumentů.

3.

Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Čtenář je povinen ohlásit
změnu osobních údajů, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu nebo poškození
půjčeného dokumentu. Za registraci zaplatí čtenář jednorázový poplatek, který se
platí znovu, pokud čtenář přeruší půjčování knih na celý kalendářní rok.

4.

Čtenář nesmí vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám.

5.

Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Je možné si vypůjčenou knihu při návštěvě knihovny
dvakrát prodloužit.

6.

Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihu v takovém stavu v jakém ji převzal. Při
převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese
odpovědnost za závady zjištěné později.

7.

Knihovna umožňuje uživatelům vstup na internet do bezplatně přístupných bází.

8.

Provozní doba: pondělí, pátek: 16 – 19 hod. mimo svátků a dnů pracovního klidu.

Ceník služeb a sankcí
1. Jednorázové zápisné
Další členové rodiny
2. Přístup na internet pro vlastníky čtenářského průkazu
Ostatní občané

30,- Kč
15,- Kč
zdarma
5,- Kč za 15 minut

3. Ztráta a škody způsobené uživatelem
Vyhotovení náhradního čtenářské průkazu
Ztráta nebo poškození knihy, kromě náhrady skutečné škody
Poplatek

20,- Kč

4. Za opožděné vrácení knih
Po čtyřech týdnech předupomínka e-mailem
Po dalších dvou týdnech 1. upomínka e-mailem

zdarma
3,- Kč

5,- Kč

Dále vždy s odstupem 14 dnů:
2. upomínka e-mailem
3. upomínka e-mailem
Zaslání 4. upomínky poštou
Zaslání 5. upomínky poštou doporučeně

5,- Kč
10,- Kč
20,- Kč
50,- Kč

Nedal-li čtenář knihovně e-mailovou adresu a číslo telefonu, obdrží až 4. upomínku.
Nereaguje-li čtenář na upomínky, bude celá záležitost předána Obecnímu úřadu
Jistebník.
Přeruší-li čtenář návštěvy v knihovně na jeden kalendářní rok, platí zápisné znovu
20,- Kč
Tento knihovní řád platí od 1. ledna 2019

Šárka Storzerová
starosta obce

Jana Majerová
knihovnice

