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Výpůjčnířád
Platný pro místníknihovnu v Postřelmůvku

1.
2.

Pro půjčováníknihovních fondů p|atí ustanoveníobčanskéhozákoníku o půjčovánívěcí'

Při registraci čtenáře je třeba předloŽit občanský průkaz - čtenář 15 |et a více. Registraci
dítěte musí potvrdit jeho zákonný zástupce svým podpisem.

3.

).

Výpůjční|hůta u výpůjčekčinímax. 5 měsíce ( tj. cca 150 dnů
UŽivate| můžepožádat
před up|ynutím výpůjční|hůty o její prod|ouŽení. Výpůjčkune|ze prod|ouŽit v případě, Že je kniha
rezervovaná pro da|šího čtenáře.

4,

Čtenář je povinen vrátit knihu ve stanoveném |hůtě a V neporušenémstavu. Pokud uživate|
dokumenty nevrátí, knihovna je povinna vymáhat je prostřednictvím upomínek, případně právní
cestou.

5.

S vypůjčenýmimateriá|y je třeba zacházet šetrně. Je nepřípustné podtrhávání , vpisování
poznámek čijinépoškození' Zjištěnézávady dokumentu uŽivate| oh|ásí neprodleně knihovníkovi.
Ztrátu nebo poškozeníje uŽivatel povinen nahradit d|e poŽadavku knihovny bud' nepoškozeným
stejným vydáním přís|ušnéhotitulu nebo finančnínáhradou'

6.

Pokud v knihovním fondu není dokument , zprostředkuje knihovna na Žádost uŽivate|e
výpůjčkudokumentu nebo informaci o něm prostřednictvím meziknihovní výpůjčnísluŽby ( MVS )
v MěK Zábřeh. Podmínky při zajištění jsou Vymezeny $ 14 KnihovnÍho zákona a prováděcí
vyh|áškou 8812002 Sb. Při vyuŽití meziknihovní s|uŽby se uŽivate| podílína Úhradě nák|adů na
poštovné.

7.

Pro uŽivatele internetu p|atí provozní řád, kteý je k dispozici u kaŽdého počítače.UŽití
internetu je zdarma v budově oU Postře|můvek v úřední hodiny. Délka uŽití internetu je max'45
min/osoba/den.

8.

Součástí výpůjčníhořádu je Pří|oha č'1 - ceník sluŽeb a pop|atků

S účinnostíod
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V Postře|můvku dne 19j2.2012
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Ferdinand Bartoš
starosta obce Postřelmůvek

Pří|oha č.1 Výpůjčníhořádu p|atného od 1.1 '2013

Ceník s|uŽeb a poplatků
p|atný pro místníknihovnu Postře|můvek

í.) Pop|atkv za reqistraci:

čtenář

dospě|ý
důchodce. student,

dítě

0,- Kč
0,- Kč

2.1

1. upomínka

2. upomínka
3. upomínka
4. upomínka

doby
Kč (tato se neposí|á poštou) měsíc po up|ynutívýpůjční
měsíc po první upomínce
30,- Kč
dva měsíce po druhé upomínce
50,- Kč
70'- Kč ( doporučený dopis )

o,-

3.) |nternet pro veřeinost:
uŽití

internetu

o,- Kč/ 4Smin/osoba/den

4.) Ztráta nebo poškozenídokumentu:
a) Finančnínáhrada - cena dokumentu (kniha, periodika,..) + manipu|ační poplatek za
technické zpracování knihy ve výši 50,- Kč
b) Náhrada formou nepoškozeným stejným vydání stejného titu|u

Příloha nabývá účinnostidne

1.1

V Postře|můvku dne 19.12.2012

.2013 na dobu neuriitou
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Ferdinand Bartoš
starosta obce PostřeImůvek

