Knihovna Staré Město
Smetanova 52
788 32 Staré Město
e-mail: knihovna@staremesto.info
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Čtenářem knihovny se může stát každý občan, který se zaváže k dodržování výpůjčního řádu,
což stvrzuje podpisem na přihlášce a uhradí poplatek za registraci.
Čtenář je v knihovně registrován po dobu běžného kalendářního roku. Registraci je nutné
každoročně obnovovat.
Poplatky za registraci činí:
- Děti do 18 let 20,- Kč,
- Studenti do 26 let 20,- Kč,
- Dospělí nad 18,- let 50,- Kč,
- Služby časově omezené na jeden měsíc: 10,- Kč.
Po přihlášení do knihovny obdrží čtenář čtenářský průkaz, který předkládá při každé návštěvě
knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný! Při ztrátě průkazu knihovna vybere poplatek za
vystavení duplikátu ve výši 5,- Kč.
Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční lhůty, musí tak však
učinit před vypršením základní výpůjční lhůty. Pokud knihy nežádá další čtenář, knihovna mu
vyhoví, nejvýše však dvakrát. Poté lze v odůvodněných případech povolit další výpůjčku pouze
pro předložení knihy. Výpůjční lhůtu periodik nelze prodlužovat. V zájmu lepšího využití
vybraných titulů může knihovna rovněž zkrátit výpůjční lhůtu, nebo omezit počet zapůjčených
svazků.
Zájemcům o studijní literaturu, kterou knihovna nemá ve vlastních fondech, je možno
zprostředkovat výpůjčku prostřednictvím meziknihovní služby.
Pokud to dovolují provozní podmínky, knihovna zajišťuje u vybraných titulů, především nové
literatury, jejich rezervaci. Kniha je pro zájemce rezervována po dobu jednoho týdne.
Knihovní fond určený k prezentačnímu využití nelze půjčovat mimo knihovnu.
Při nedodržení výpůjční lhůty je knihovna povinna nevrácené materiály vymáhat
prostřednictvím upomínek.
Poplatky za upomínky:
1. Upomínka: 20,- Kč,
2. Upomínka: 40,- Kč,
3. Upomínka: 60,- Kč,
Čtenář je povinen s vypůjčenými materiály zacházet šetrně. Podtrhávání, vpisování poznámek
či jiné poškozování je nepřípustné! Před odchodem z knihovny si čtenář prohlédne vypůjčené
materiály, zjištěné vady ohlásí knihovníkovi a ověří si, zda je knihovník zaznamenal.
Ztrátu či poškození musí čtenář knihovně uhradit buď stejným vydáním výtisku, nebo finanční
částkou ve výši původní ceny + manipulační poplatek 20,- Kč. V odůvodněných případech má
knihovna právo požadovat úhradu za zhotovení fotokopie.
Při soustavném porušování výpůjčního řádu, nebo při jeho jednorázovém hrubém porušení,
má knihovna právo zrušit čtenáři členství ještě před uplynutím registračního období.
Stížnosti, připomínky a náměty pro činnost knihovny mohou čtenáři sdělit knihovníkovi, nebo
doručit vedoucí Organizační složky Kulturní zařízení Města Staré Město.
Ve Starém Městě dne 1. 11. 2015

