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KNIHOVNÍ  ŘÁD
Obecní knihovny ve Stříteži nad Bečvou


V souladu se zřizovací listinou  Obecní  knihovny ve Stříteži nad Bečvou, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 57/02 ze dne 1. března 2002 (opravit) a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:


I. Základní ustanovení 

Čl. 1 
Poslání a činnost knihovny
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby
Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.  Jedná se zejména o:
	výpůjční služby
	meziknihovní výpůjční služby
	informační služby
	reprografické služby
	bezplatný přístup k internetu
	kulturní a vzdělávací akce
	nad rámec běžných služeb může knihovna poskytovat nové služby. Práva a povinnosti smluvních stran při užíváni nové služby se řídí podmínkami, které knihovna pro tuto službu předem stanoví (viz Příloha č. 2 - Půjčování deskových her a tematických kufříků)

Knihovna je oprávněna požadovat za poskytování knihovnických a informačních služeb úhradu skutečně vynaložených nákladů (např. za registraci uživatelů, za reprografické služby, meziknihovní výpůjční služby apod.). Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem (viz Příloha 
č. 1 - Ceník).









Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

Uživatelem knihovny se může stát každý občan České republiky i cizinec zaplacením registračního poplatku (viz Ceník) a vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje k plnění všech ustanovení a k respektování pokynů knihovníka. 

Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů.

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
Knihovní fond a veškeré zařízení knihovny jsou majetkem obce Střítež nad Bečvou. Každý uživatel knihovny je povinen chránit knihovní fond i vybavení knihovny a předcházet škodám. 
Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.

Jestliže se půjčené dokumenty dostanou do styku s osobami s nakažlivou nemocí, je toto nutné v knihovně nahlásit a postarat se o jejich dezinfekci nebo uhradit náklady s tím spojené.
Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

III. Výpůjční řád   

Čl. 5

Zpřístupňované knihovní dokumenty
Knihovna půjčuje absenčně (mimo knihovnu) knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů. 




Absenčně (mimo knihovnu) si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou dokumentů: 
	kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
	jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy 

(porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
Knihovní  jednotky, které nemá knihovna ve svém fondu, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z jiné knihovny. Tato služba je bezplatná, čtenář v případě realizace uhradí náklady na poštovné (přepravné). Poplatek je knihovnou účtován ve výši stanovené Ceníkem (viz Ceník). Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Výpůjční doba MVS činí jeden měsíc. 

Čl. 6
Postupy při půjčování
Před převzetím výpůjčky má uživatel povinnost si dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.
Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu, který je aktuálně vypůjčen. Rezervace je prováděna knihovníkem. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace. Služba je zdarma.

Čl. 7
Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta činí zpravidla 2 měsíce. Knihovna je oprávněna v případě zájmu o dokument jiným čtenářem výpůjční lhůtu zkrátit na 1 měsíc, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Na požádání čtenáře může být výpůjční lhůta prodloužena. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další čtenář. Žádá-li dokument další čtenář, nebude výpůjčka prodloužena. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.  

Čl. 8
Vracení vypůjčeného dokumentu
Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. 
Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 9
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování 
Čtenář si může najednou vypůjčit nejvíce 10 knih, 20 časopisů a 5 dalších dokumentů. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Výjimku stanovuje knihovna.
Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení. Poplatky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem (viz Ceník).   
Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Práva a povinnosti čtenářů zanikají 
a) odhlášením
b) odnětím průkazu při nedodržení ustanovení výpůjčního řádu a nerespektování pokynů knihovníka.


IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního øádu

Èl. 10
Ztráty a náhrady
Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

Při ztrátě nebo poškození knihovní jednotky z fondu knihovny je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovník. Náhrada škody je možná těmito způsoby
	stejným výtiskem téhož díla
	finanční náhradou (cena dokumentu při jejím nákupu)

Ve všech případech se připočítává manipulační poplatek (viz Ceník)

V případě ztráty, zničení nebo poškození knihy z výměnného cirkulačního souboru (knihy označené červeným, modrým či žlutým proužkem) je čtenář povinen způsobenou škodu nahradit
	stejným výtiskem téhož díla 
	finanční náhradou (cena knihy při jejím nákupu)

Ve všech pøípadech se pøipoèítává manipulaèní poplatek 100,- Kè. Manipulaèní poplatek je stanoven knihovním øádem Masarykovy veøejné knihovny ve Vsetínì, jejíž majetkem jsou knihy z cirkulaèních souborù.
Do vyøešení zpùsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

ČL. 11
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
Vymáhání nevrácených výpůjček:
	nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou 

Ztráta průkazu uživatele:
	vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek (viz Ceník)


Čl. 12
Náhrada všeobecných škod
Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení
Výjimky z KŘ povoluje knihovník.
Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
Ruší se Knihovní řád ze dne 2. června 2002 
Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou



VI. Přílohy Knihovního řádu
Příloha č. 1: Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny ve Stříteži nad Bečvou.
Příloha č. 2: Půjčování deskových her




Ve Stříteži nad Bečvou						
dne ……. 2015						           razítko knihovny
…………………………………  					…….…………………….
 podpis starosty                                                                          	  podpis knihovníka

Příloha č. 1 
Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny ve Stříteži nad Bečvou

Registrační poplatek
	dospělí a mládež……………………………………............................................40,- Kč
	děti do 15 let a důchodci…………………….......................................................25,- Kč
	důchodci nad 75 let mají registraci v knihovně zdarma

Výpůjčka deskové hry 

	desková hra……………………………………………………. vratná kauce 200,- Kč

 
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 
	1 kniha vypůjčená z MVK Vsetín, MěK Rožnov či MěK Valašské Meziříčí…..10,- Kč
(náklady na přepravné + výzva k vyzvednutí dokumentu)
1 kniha vypůjčená z jiné knihovny ČR ....…….……………………………….100,- Kč

(náklady na poštovné, balné + náklady zasílající knihovny + výzva k vyzvednutí dokumentu)
 
Tisk, kopírování
za 1 stránku A4 černobíle ……………………………………………………... 2,- Kč
	za 1 stránku A4 černobíle – oboustranně ………………………………...……. 4,- Kč

Přístup na Internet
	přístup na internet pro čtenáře i návštěvníky (neplatí registrační poplatky)…... zdarma

 

Výše smluvních pokut

Knihy, časopisy, deskové hry, ostatní dokumenty
upomínka č. 1 (po 62 dnech ode dne půjčení - neposílá se)………………..……. 5,- Kč
upomínka č. 2 (po 82 dnech ode dne půjčení - neposílá se).……..……….....… .10,- Kč
	 upomínka č. 3 (po 92 dnech ode dne půjčení - neposílá se) …………………....15,- Kč
	upomínací dopis (po 102 dnech ode dne půjčení - neposílá se) ……………..….50,- Kč
	 výzva od právního zástupce (po 132 dnech ode dne půjčení) …….………..... 480,- Kč

Náhrada škod

Při poškození, zničení, ztrátě dokumentu, deskové hry, či jakékoliv jiné věci je čtenář
povinen nahradit Obecní knihovně Střítež nad Bečvou způsobenou škodu.

V případě ztráty, zničení, poškození
	knihy, zvukové knihy či zvukového dokumentu ………...… cena dokumentu + 50,-Kč

časopisu ………………………………..…………………....... cena časopisu + 20,- Kč

Výše dalších nákladů vynaložených Obecní knihovnou Střítež nad Bečvou na odstranění škody

Čtenář je povinen vynaložené náklady uhradit:
	za vystavení duplikátu čtenářského průkazu ……………….…………………….5,- Kč
	zhotovení nového čárového kódu na dokumentu ……………………………… ..5,- Kč

 

Příloha č. 2

Půjčování deskových her a tematických kufříků 

Deskové hry

Půjčování

absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na 1 měsíc bez možnosti prodloužení na 
vratnou kauci 200,- Kč
	deskovou hru si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací

nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Obecní knihovně Střítež nad Bečvou
	čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce
	 před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce 

společně se seznamem všech komponentů hry

Vracení

čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu
	v případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je
čtenář povinen uhradit vzniklou škodu
	při ztrátě jednoho druhu komponentu je nutné nahradit celou sadu



Tematické kufříky

Půjčování

absenčně se půjčuje pouze jeden tematický kufřík na 1 měsíc
	tematický kufřík si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací
	nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Obecní knihovně Střítež nad Bečvou čtenářům mladším 15 let se tematický kufřík půjčí oproti podpisu zákonného
zástupce
	před půjčením je zkontrolován obsah kufříku a čtenář obdrží potvrzení o

výpůjčce - seznam všech komponentů je součástí každého kufříku

Vracení

čtenář je povinen vrátit kufřík ve stanoveném termínu
	v případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů je čtenář povinen
uhradit vzniklou škodu
	v případě prodlení při vracení kufříku uhradí čtenář poplatek z prodlení, který

je platný pro knihy, časopisy, zvukové knihy, deskové hry, kufříky a ostatní dokumenty (viz Ceník) 

