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692 0'l Mikulov

Knihovní řád

Místníknihovny v Brodě nad Dyjí

V souladu

se

ňizovací listinou Místníknihovny v Brodě nad Dyjí, schválenou

zastupitelstvem obce usnesením čj.Ul6 ze dne 15.10.2002 a podle $ 4, odst.6 zákona
č,257l200I Sb. vydávám tento knihormí řád :

I.Zák|adní ustanovení

Čt.t

Poslání a činnost knihovny
Knihovna je knihovnou zák|adní ve smyslu $ 3 a 12 zákona č.25112001 Sb. ( knihormí zákon )
a je ňuena za účelemposkýovat rovným způsobem všem občanůmbez rozdílu veřejné
knihovnické a informaění sluŽby ( dále jen sluŽby ) vymezené v $ 2, 4, a |4 knihovního
zákona.

Čl.z

Veřejné knihovnické a informačníslužby
Knihovna poskytuje uŽivatelům veřejné knihovnické a informačníslužby tak' jak jsou
Vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejméta:
a) vypůjčníslužby
b)meziknihovní sluŽby
c)informačníslužby :
ca) informace o katalozíctq fondech a vyržíváníknihovny
cb)ústníinformace biblio grafického a fakto grafického charakteru
cd)přístup na internet
2. SluŽby uvedené v odstavci 1 tohoto Knihovnfiro řádu ( dále jen KŘ )poskytuje knihovna
bezplatně
3. Knihovna poskýuje meziknihovní služby a to v souladu s požadavkem $ 4' odst.2 ů 4
zák,č.25712002 Sb., knihormího zákona, to znamená, že tů.radll zaně m.ůžepoŽadovat jen do
ýše skutečně lynaložených nákladů.
4. Veškeréfinančníčástky (manipulační poplatky, sankčnípoplatky apod.) jsou knihovnou
účtovány ve ýši stanovené Ceníkem, ktery je přílohoutohoto KŘ.
1.

Il.Uživateléknihovnic\ých a informačních služeb

č1.3

Registrace uživatele
UŽivatelem knihovny se můŽe státkažďáýzickánebo právnická osoba vydáním prukazu
uŽivatele nazáklade vyplněné přihlašky ověřené knihovnfl<em podle osobních dokladů
uŽivatele
2. Knihovna vyŽaduje k registraci následující osobní údaje : jméno, příjmení' bydliště .
3. Děti do 15ti let se stanou uživatelemnazék|aďě písemného souhlasu zákonného zástupce
4. Knihovna je oprávněnazpracovávat osobní údaje uživatelůnazéklaďě registrace na Uřadu
pro ochranu osobních údajů'Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
1.

Čl.l

Zátk|adní

p

ovinno sti a p ráva uživ atelů knih ovny

Uživateléjsou povinni se řídit KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit
stanoveným opatřenÍrr1 která jsou potřebná pro udrŽení pořádku a ochranu majetku. Jsou
povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2. Jest\lže lživatelnedodržuje tato opatření, můžebý dočasně nebo trvale zbaven práva
pollžívatslužeb knihovny. Tím není zbavenodpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti
nahradit ji podle platných předpisů.
3. Připomínky' podněty a návrhy k práci knihovny je možnépodávat písemně nebo ústně
knihovníkovi.
1.

Čt.s

Pokyny pro využíváníýpočetnítechniky
1. uživatel je

povinen pollžívatv knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna

poskýuje.
2.IJžívatelije zakézáno kopÍrovat a distribuovat části operačnÍrosystému knihovny a
nainstalovaných aplikací a programů v knihorrně.
3. tlživate| můžekopírovat na formátované diskety informace ziskané zbází dat
zpřístupněných v Internetu.

4.IJživatelnese plnou odpovědnost za své případnézásahy do konfigurace poěítače,které by
jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače,dále je uživatelplně odpověďný za
škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetnítechniky včetně škod
způsobených j ím zane senými po č ítačou-imi viry.
5. Získanéinformace adata ( v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu ) slouŽí ýhradně
k osobní potřebě uŽivatele a k jeho studijním úěelům.Není povoleno jakýmkoliv způsobem
síti ),
dále rozšřovat' rozmnoŽovat, kopÍrovat, půjčovat,sdílet, distribuovat ( ani v počítačové
prodávat nebo jinak využívatzejménake komerčnímúčelům.
6.IJžívatelje povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (v.u. zÍkon č. 12112000 Sb. '
autorslcÍ zíkon )

III. Výpůjčnířád

cl.6

Zp řístupňované knihovní dokumenty

l.Knihovna půjčujeknihovní dokumenty ( dále jen dokumenty) z vlastního knihovního
fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo
pro střednictvím ýměnných souborů.
2. Meziknihormí sluŽbu zprostředkuje knihovna napožádániuživatele podle 5 t4KZ,
vyhlášky Ministerstva kultury ě.881202 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

ct.7

Rozhodnutí o půjčování
Mimo knihovnu si uživatelmůžepůjčitvšechny dokumenty uvedené v č1.6 odst.l tohoto
KŘ s qýjimkou dokumentů
a) kterym by hrozilo nebezpečínenahraditetné nráty nebo poškození'
b) které jsou zapotřebí k běŽnému provozu knihovny,
c) jejichŽ půjčováníby bylo v rozporu s obecnými právními předpisy ( porušení autorslcých
práv, šfienífašistické, rasistické, pornografické literatury aj.)
d) které byly vypůjčeny z jných knihoven prostřednictvím meziknihovní vy'půjěnísluŽby v
pouze v prostorách knihovny.
1.

:

cl.8

Postupy při půjčování
1.Před převzetím vypůjčkysi má uživateldokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny
závaďy aověřit si zápis závad ve vypůjčnímtiskopise, resp. v pozrrámce automatizovaného
vypůjčníhosystému.
2.IJživate|můžepožádat o rezervacidokumerrtu ustně nebo písemně.

Čt.s
Postupy při půjčování
1. Před převzetím ýpůjěky si má uŽivatel dokument prohlédnout' ihned ohlásit všechny
závady.
2.IJživatelmůžepožáďat o rezervaci dokumentu ústně, popř.písemně.

Člq

Výpůjční|hůfy
l. Vypůjčnílhůta pro půjčovánímimo knihovnu j e zpravidla 1 měsíc. Vypůjěnílhůta může
bý prodlouženaaŽtřikÍát o jeden měsíc, požaďá-li o to uživatelpřed jejím uplynutím a
nežádá-|idokument dalšíuŽivatel. V odůvodněných případech je možnépovolit novou
vypůjčkutéhoždokumentu, ale jen po jeho předložení.
2. Knihovna je oprávněnabezudrání důvodůstanovit kratšívypůjčnílhůtu, pŤlpadně žádat
vrácení půjčenéhodokumentu před uplynutÍm výpujčnílhůty.

Ó.ro

Vracení vypůj ěeného dokumentu
Uávatel je povinen vrátit vypůjěený dokument v takovém stavu' v jakém si jej vypůjčil.
Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěnézávady a je povinen uhradit knihovně náklady
na opravu dokumentu, popřÍpadě uhradit škodu jako piiztráté dokumentu.
2. Je zakénino rytacovávattext vypůjčenéhodokumentu graficky podtr}riíváním,
nýazřrcváním, psaním pozriímek na okraj anebo jiný. způsobem do vypůjčeného
1.

dokumentu zasahovat.

Člrr

Práva a povinnosti uživatelůpro půjčovánímimo knihovnu
Pro půjčováníknihovních fondů platí ustanovení občanského ziíkonftu o půjčovánívěcí.
2. Mimo knihovnu můžemít uživatelvypůjčenozpraviďIanejvýše 10 dokumentů.
1.

3.UŽivatel nesmí vypůjěený dokument půjčovatdalším osobám. Ruěí za něj po celou dobu
vypůjčky.
dokument do té doby, dolcud má knihovna o výpůjčcezánnam.
4.IJžívatelručízavypůjěený
Při lracení dokumentu uživatel oMržínavyžÁďánt potwzení o wácení.
5. Jestliže lživatelnewátí vypůjěený dokument ve stanovené lhůtě, úětuje knihovna uŽivateli
poplatek z prodlení.
6. iestliže uživatel ani po upomenutí půjěený dokument newátí, bude se vrácení lymtíhat
právní cestou. Při vymáhíní půjčenéhodokumentu právní cestou účtujeknihovna manipulační
poplatek jako náhradu zaniklady spojené s přípravou tohoto vymríhání i náklady právního
zastoupení.
7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uŽivateli poskýovrínívšech
sluŽeb.

Čl.tz

ReprograÍické a jiné kopírovacíslužby
l.Knihovna můŽe podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčeníkopií
2' Reprografické a jiné kopírovací sluŽby se poskytují z fondu knihovny, anebo z fondů jiné
knihovny v rámci meziknihovních sluŽeb' IJživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je
povinen a ru zapházet v souladu s ustanoveními zákona ě.I2ll2000Sb.-autors1cý zžkon.
3. Knihovna můŽe odmítnout áotovení kopie v ro4)oru s prármími předpisy (porušení
autorských práv, šffenífašistické, rasistické, pornografické literatury aj.)
4. Knihovna můžepro svého uávatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo
v zal:r:aručí' objednavka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních
s|užbách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotoven4 je povinen ant zacházet v souladu
ustanoveními autorského právaa v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila..

IV. Postihv nedodrženíustanovení Knihovního řádu

Ó.rs

Ztrátv a náhradv
1' Uživatelje povinen bezodkladně hlásit ztrátvnebo poškozenídokumentu a ve lhůtě
stanovené knihormou nahradit škodu.
2. o způsobu nríhrady dokumentu roztroduje knihovna.Může požadovat náhradu škody

uvedením do půvoďního stavu obstariíním náhradnÍro vytisku téhoŽ dokumentu ve stejném
vydání avazbětleb váaané kopie ztraceného dokumentu. jestlře uvedení do původního
knihovna požadovat jako nahradu totéŽ dílo v jiném
stavu není možnénebo účelné,m'ůtže
vydání,jinédílo, nebo finančnírrríhradu' Finančnínáhradu stanovuje knihovna.
3. uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou

vznikly.

4. Do vy.řešení způsobu nahrazeni zttáty aul.razení všech pohledávek má kniho.rrna právo
pozastavit uživateli po skýování všech sluŽeb.

cr.14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
1.Vymátuíní newácených ýpůjček:
a) knihovna *rymáháupomínkami wácení dokumentu. Po čtyřech bezvýsledných
upomÍnkách(znichžposlední je doporučený dopis obecního úřadu ) následuje vymáhání
právní cestou.

čt.rs

Náhrada všeobecných škod
Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbánÍm povinností ( podle
občanskéhozákottku, s 442. odst.2, kde se stanoví : ,,Škoda se hradí v penězích, požádá-Ii
však o to poškozený a je-li to moŽné a účelrré,hradí se škoda uvedením do předešlého
stavu.').
2. Zaškody způsobenéna ostatním majetku knihovny odpovídá lživatelpodle obecně
platných předpisů.
1.

Y

1.

.Zívérečnáustanovenl

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny
přílohy
Rušíse Knihovní řád ze dne l . l .2001

2. Nedílnou součástíKR jsou
3

.

4. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

