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Bílence 45, 43001 Bílence, tel.776 781 681, IČO 00261793,
e-mail obec.bilence@volny.cz, vwyw.bilence.cz
:

KNIHOVNÍŘÁU

Místníknihovny v Bílencích
V souladu

s § 4, odst. 6 zákona č. 257l200l Sb. (knihovni zákon), vydávám tento knihovní řád:

l. zálďadní ustanovení
čt. t

Poslání a činnost knihovny
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákonaě. 25712001 Sb. (knihovní zákon) a je
zřízenazaúčelemposkytovatrovným způsobem všem občanůmbez rozdílu veřejné knihovnické a
informačníslužby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

čl.z

Veřejné knihovnické a informační služby
Knihovna poskytuje uživatelůmveřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny
v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a.výpůjčníslužby
b.
meziknihovní služby
c.informační služby: informace o katalozích, fondech a využíváníknihovny,
informace z oblasti veřejné správy, ústníinformace bibliografického a
faktografi ckého charakteru,

d.

umožnění přístupu k vnějšíminformačnímzdrojům, ke kterým má
knihovna b ezplatný pří stup p o mo c í tel ekomunikačníhozaŤ izení.

Služby uvedené v odst.

1

tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna poskytuje tyto placené služby:
a) vytištěníinformací přes tiskárnu z databázových souborů a elektronických zdrojů
Veškeré finančníčástky (manipulačnípoplatky, sankčnípoplatky apod.) jsou knihovnou účtovány
ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ. Placené služby knihovna poskytuje
v souladu s požadavkem § 4,odst. 2 až 4 zák.č. 257l200I Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu
za ně můžepožadov at jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

II. Uživateléknihovnických a informačníchslužeb
čt. s
Registrace uživatele
1, Uživatelem knihovny se můžestát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním

průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních
dokladů uživatele.
2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení a bydliště.
J. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemnéhosouhlasu zákonného
zástupce.

čl. a
Základní povin n osti a p ráva uživatelůkn ih ovny
Uživateléjsou povinni řídit se KR a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným
opatřením, která jsou potřebná pro udrženípořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v
prostorách knihovny klid a pořádek.
Jestliže uživatel nedodržuje tato opatřeni, m:ůžebýt dočasně nebo trvale zbaven práva použivat
služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji
podle platných předpisů.

Připomínky, podněty
knihovníkovi.

a návrhy k práci knihovny

je možnépodávat písemně nebo ústně

III. Výpůjční
řád

Cl.5

Zpřístupňované knihovní dokumenty

Knihovna půjčujeknihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního
fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo
prostřednictvím výměnných souborů. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání
uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č.8812002 Sb. a metodických pokynů NK

CR'

čt. e
Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si můžeuživatel půjčitvšechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ
s

výjimkou dokumentů:

a)
b)
c)

kterým by hrozilo nebezpečínenahraditelnéztráty nebo poškození,
které jsou zapotřebí k běžnémuprovozu knihovny,
jejichž půjěování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení
autorských práv, šířenífašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d)
které byly vypůjčenyzjiných knihoven prostřednictvím meziknihovní
výpůjčníslužby s podmínkou výpůjčkyv pouze v prostorách knihovny.

č1.1
při
půjčování
Postupy
Před převzetím výpůjčkysi má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady,
Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčkudokumentů získaných prostřednictvím meziknihovní
výpůjčníslužby. Uživatel můžepožádat ústně o rezervaci dokumentu.

čt. t
Výpůjčnílhůty
Výpůjčnílhůta pro půjčovánímimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjčnílhůta můžeb;it
prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-|i o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li
dokument dalšíuživatel. V odůvodněných případech je možnépovolit novou výpůjěku téhož
dokumentu, ale jen po jeho předložení.

Knihovna je oprávněnabez udání důvodůstanovit kratšívýpůjčnílhůtu, případně žádatvrácení
půjčenéhodokumentu před uplynutím výpůjčnílhůty.

čt. q

Vracení vypůj čenéhodokumentu

Uživaíeljepovinen vrátit vypůjčenýdokument vtakovém stavu, vjakém si jej vypůjčil.Jinak

nese odpovědnost za všechny zjištěnézávady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu
dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztráté dokumentu, Je zakázáno zpracovávat text
vypůjčenéhodokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj
anebo jiným způsobem do vypůjčenéhodokumentu zasahovat.

čt. to

Práva a povinnosti uživatelůpro půjčovánímimo knihovnu
Pro půjčováníknihovních fondů platí ustanovení občanskéhozákoníku o půjčovánívěcí. Uživatel
nesmí vypůjčenýdokument půjčovatdalšímosobám. Ručíza něj po celou dobu výpůjčky.
Uživatel ruěí za vypůjčenýdokument do té doby, dokud má knihovna o qfpůjčcezáznam. Jestliže
uživatel nevrátí půjčenýdokument ve stanovené lhůtě, účtujeknihovna uživateli poplatek
z prodlení. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčenýdokument nevráti, bude se vrácení vymáhat
právní cestou. Při vymáhání půjčenéhodokumentu právní cestou účtujeknihovna manipulační
poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáháni i náklady právního
zastoupení.
Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

čt. tt

Reprografické a jiné kopírovacíslužby

Knihovna můžepro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo
v zahraniói. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.
Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu
s ustanoveními autorského práva a y souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
Knihovna můžeodmítnout zhotovení kopie, jeli zhotovení v rozporu s právními předpisy,
V. Postihy nedodrženíustanovení Knihovního řádu

čl. tz
Ztráty a náhrady
Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztté.rru nebo poškozenídokumentu a ve lhůtě stanovené
knihovnou nahradit škodu. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Můžepožadovat

náhradu škody uvedením do původníhostavu obstaráním náhradního v}tisku téhoždokumentu ve
stejném vydání a vazbé nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního
stavu není možnénebo účelné,můžeknihovna požadovat jako náhradu totéždílo v jiném vyďání,
jiné dílo, anebo finančnínáhradu. Finančnínáhradu stanovuje knihovna. Uživatel je povinen
hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly. Do vyřešení způsobu
nahrazeni ztráty auhrazeni všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování
všech služeb.

čt. ts

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
prodlení:
1. Poplatek z

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení

2.
3.

stanovené výpůjčnílhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna
zavŤená, posunuje se na nejbližšídalšívýpůjčníden.

Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlenívymáháknihovna upomínkami vrácení
dokumentů. Po ětyřech bezvýsledných upomínkách (zníchžposlední je doporučený dopis
obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
Ztrdta průkazu uživatele:
a) zamanipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho
platnosti (původní nebo obnovené) se účtujemanipulačnípoplatek

čt. tl

Náhrada všeobecných škod

Uživatelje povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle
oběanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích,požádá-li však o
to poškozený a je-li to možnéa účelné,hradí se škoda uvedením do předešlého stavu."). Za škody
způsobenéna ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

y. závérečná ustanovení
Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
Tento Knihovní Ťádplatí na dobu neurčitou

VI. Přílohy Knihovního řádu
Deník knihovny
2, knižni lístek
a
J.
Přihláška a prohlášení uživatele
1.

V Bílencíchdne 23.03.2018

