KNIHOVNÍ ÁD
STSKÉ KNIHOVNY RAKOVNÍK
1. Poslání a innost knihovny
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona . 257/2001 Sb.
( Knihovní zákon ) a je z ízena za ú elem poskytovat ve ejné knihovnické a
informa ní služby všem ob an m.
2. Základní len ní M stské knihovny Rakovník
stská knihovna Rakovník ( dále jen M K ) je len na do následujících odd lení:
odd lení pro dosp lé tená e, ítárna asopis a studovna ( beletrie a nau ná
literatura, asopisy, elektronické encyklopedie na CD-ROM, nau né
videokazety apod.
tské odd lení ( d tská beletrie, nau ná literatura, elektronické encyklopedie
na CD-ROM, d tské asopisy )
hudební odd lení a videop ovna ( CD, MC, videokazety, DVD, asopisy
s hudební a filmovou tematikou )
region ( služby poskytované obecním knihovnám regionu )
informa ní centrum

3. Služby poskytované M stskou knihovnou Rakovník
3.1. Základní služby
K poskytuje tyto základní služby:
-

-

zp ístup ování dokument z fondu knihovny
absen ní nebo prezen ní p ování dokument
poskytování základních bibliografických a informa ních služeb
ování dokument prost ednictvím meziknihovní výp ní služby ( dále jen
MVS), tj. zajiš ování dokument , které knihovna nemá ve svém fondu. Tato
služba se ídí platnými právními p edpisy o MVS a je zpoplatn na ( viz ceník
služeb knihovny )
poskytování prostor ke studiu a tení

3.2. Speciální služby
K poskytuje tyto speciální služby
- rezervování požadovaného dokumentu
- informace z po íta ových bází dat
- ve ejná internetová stanice
- reprografické služby
Tyto speciální služby jsou zpoplatn ny ( viz ceník služeb knihovny )

4. Registrace tená

a návšt vník knihovny

4.1. Podmínky registrace
tená em se m že stát každý ob an eské republiky i cizí státní p íslušník. Ob an
R p edloží p i registraci platný ob anský pr kaz, cizí státní p íslušník platný
cestovní pas nebo povolení k pobytu.
Za osoby mladší 15 let provád jí registraci jejich rodi e nebo zákonný zástupce.
i registraci zaplatí tená registra ní poplatek ( viz ceník služeb ). Osoby, které
se prokáží pr kazem ZTP-P, jsou od placení tohoto poplatku osvobozeny.
tená se p i registraci zavazuje svým podpisem, že bude dodržovat všechna
ustanovení tohoto Knihovního ádu, a zárove , že p i p ování AV-médií
neporuší autorský zákon .121/2000Sb, o právu autorském.
Za osoby mladší 15 let se svým podpisem zavazuje jeden z rodi , pop ípad
zákonný zástupce.
Zaregistrovaný tená obdrží od M K tená ský pr kaz.
4.2. Práva a povinnosti tená
Registrovaní tená i M K jsou oprávn ni využívat všech základních a speciálních
služeb, jež M K poskytuje, pokud není v tomto Knihovním ádu uvedeno jinak.
tená i jsou vždy povinni dodržovat ustanovení tohoto Knihovního ádu, k emuž
se p i registraci zavazují svým podpisem, a rovn ž dbát pokyn pracovník
jednotlivých odd lení M K.
Registrovaný tená je povinen uchovávat dokument v istém a bezprašném
prost edí a musí dodržovat základní pravidla p i manipulaci s ním.Vyp ený
dokument musí vrátit ve stavu, v jakém si jej p il. Zjistí-li, že je dokument
jakýmkoli zp sobem poškozen, je povinen na toto poškození neprodlen upozornit
pracovníka M K. Jinak nese zodpov dnost za zjišt né závady a musí uhradit
knihovn vzniklé škody. tená nesmí zpracovávat text zap ených dokument
podtrháváním, zvýraz ováním, psaním poznámek nebo jiným zp sobem do
dokumentu zasahovat. V p ípad jakéhokoliv poškození, které tená sám
zp sobil, nebo za které je zodpov dný, nárokuje M K náhradu.
i zacházení s AV médii je navíc tená i zakázáno jakkoli se pokoušet poškozený
dokument opravovat nebo do n j zasahovat.

Registrovaný tená nesmí zap ený dokument p ovat dalším osobám. Ru í za
j po celou dobu, kdy má dokument zap en. Za dokumenty zap ené osobám
mladším 15 let p ejímají odpov dnost rodi e, pop ípad zákonný zástupce. Za
dokumenty zap ené institucím ( školám, domov m d chodc , nemocnicím…)
nesou odpov dnost ty osoby, které výp ku zprost edkovaly.
tená ský pr kaz, který každý obdrží p i své registraci, je tená povinen
edkládat p i každé návšt
knihovny, tedy p i každém využití služeb,
které knihovna poskytuje. Bez tená ského pr kazu nem že tená t chto
služeb využívat, je oprávn n pouze vrátit vyp ené dokumenty.
tená ský pr kaz je nep enosný. Za škody vzniklé jeho ztrátou, nebo zneužitím
odpovídá tená , jemuž byl vystaven. tená je proto povinen knihovn
neprodlen hlásit ztrátu, nebo zni ení svého pr kazu. Za vystavení duplikátu
požaduje M K náhradu ( viz ceník služeb ).
Registrovaný tená je rovn ž povinen hlásit zm nu svého jména, i trvalého
bydlišt , pokud nesouhlasí s údaji uvedenými p i registraci. P i nedodržení této
povinnosti musí tená uhradit knihovn všechny výdaje, které jí nenahlášením
zm ny vznikly.
4.3. Služby poskytované osobám, které nejsou registrovanými uživateli M K
Osoby, které nejsou registrované v M K, mohou využívat pouze n kterých služeb,
které M K poskytuje:
- reprografické služby
- ve ejná internetová stanice
5. Výp

ní podmínky

5.1. P

ování

Výp ní lh ta pro knihy je 1 m síc. Tuto lh tu lze prodloužit nežádá-li knihu další
tená , nejdéle však na 100 dní. Pokud tená knihu nevrátí (nebo neprodlouží), není
možné mu žádné jiné dílo zap it.
Výp ní doba periodik: noviny se p ují pouze prezen , poslední íslo asopisu
se p uje též pouze prezen , starší tituly asopis na dobu 14 dní.
Používání ítárny je povoleno pouze s platným tená ským pr kazem.
V p ovn audio-video se tená i ídí specifickými podmínkami tohoto odd lení.
CD a MC dokumenty se p ují na dobu 1 týdne, videokazety a DVD na 1 den. Na
základ smlouvy s OSA m že M K p ovat nov zakoupené audio nosi e až po
uplynutí 9 m sí ní ochranné lh ty.

Knihovna m že stanovit kratší výp
uplynutím výp ní lh ty.

ní dobu, p ípadn žádat vrácení výp

ky p ed

tená má možnost si dokument, který je práv zap en a není tedy k dispozici,
rezervovat. Za rezervování platí tená rezerva ní poplatek.

P i zacházení se všemi dokumenty je registrovaný tená povinen dodržovat
ustanovení uvedená v bod 4.2.. V p ípad poškození zap eného dokumentu,které
tená sám zp sobil, nebo za které je zodpov dný, nárokuje M K p im enou
náhradu.
Pokud byl dokument zni en, nebo pokud ho tená ztratil, musí jej nahradit. O
zp sobu náhrady se tená dohodne s pracovníkem p íslušného odd lení M K,
z n hož byl dokument zap en. O všech náhradách se po izuje protokol, který
podepíše tená a pracovník M K, který škodu likvidoval.
tená je povinen nahradit dokument jedním z následujících zp sob :
- stejným dokumentem, u tišt ných dokument téhož nebo jiného vydání
- u tišt ných dokument vázanou fotokopii nebo uhrazením vázané fotokopie
po ízené knihovnou
- uhrazením ceny dokumentu ( u tišt ných dokument vydaných do roku 1990 se
ipo ítává ástka 150,-K , u dokument vydaných do roku 2000 se
ipo ítává ástka 100,-K )
- dohodou s M K o jiné form (nap . nabídkou jiných dokument , které si M K
vybere)
V každém p ípad je tená povinen uhradit manipula ní poplatek za úkony spojené
s likvidací a odepsáním dokumentu a za knihovnické zpracování dokumentu nového,
tená em nahrazeného.
5.2. Upomínání
Pokud tená p ekro í výp ní dobu stanovenou pro daný druh dokumentu, m že
být na toto p ekro ení upozorn n formou upomínky. Lh ty pro jejich zasílání se liší
v závislosti na druhu dokumentu. Upomínky mají pouze informa ní charakter a
K není povinna jejich zasíláním tená e na p ekro ení výp ní doby
upozor ovat. Po skon ení upomínání m že M K p ikro it k vymáhání škod právní
cestou. I když M K nep ikro í k zaslání upomínky, nezbavuje to tená e povinnosti
uhradit sank ní poplatky za p ekro ení výp ní doby. Byla-li tená i upomínka
zaslána, p ipo ítává se k sankci rovn ž poštovné.
Jestliže není zap ená kniha vrácena v as, tj. do konce výp ní doby, m že být
tená i, který si ji p il, zaslána upomínka.
Termíny pro zaslání upomínek
Knihy:
- 1. upomínka po uplynutí výp ní doby
- 2. upomínka do 8 týdn (2 m síc ) od poslední návšt vy knihovny
- 3. upomínka do 12 týdn od poslední návšt vy knihovny
- doporu ená upomínka do 6 m síc od poslední návšt vy knihovny

Periodika:
- 1. upomínka po uplynutí výp ní doby
- 2. upomínka do 4 týdn (1 m síce) od poslední návšt vy knihovny
- 3. upomínka do 6 týdn od poslední návšt vy knihovny
- doporu ená upomínka do 2 m síc od poslední návšt vy knihovny

AV média:
Za p ování nosi CD, MC, CR-ROM, DVD a videokazet platí tená i
manipula ní poplatek.
Jestliže není zap ené AV médium vráceno v as, tj. do konce výp ní doby, m že
být tená i, který si ji p il, zaslána upomínka. U AV médií nejsou upomínky
klasifikovány.
6. Poplatky
6.1. Registrace
Chce-li tená využívat služeb M K, musí zaplatit registra ní poplatek. Jeho ro ní
výše je následující:
tená i do 15 let v ku 50,- K
tená i nad 15 let v ku 150,- K
chodci 75,- K
- držitelé pr kazu ZTP-P zdarma
6.2. Meziknihovní výp

ní služba

Poskytování MVS, tedy zap ení dokumentu meziknihovní výp ní službou, je
zdarma. tená však hradí poštovné za každou poštovní zásilku, a rovn ž poštovné, jeli mu zaslána písemná oznámenka. Pokud si tená nechá sd lit oznámení
prost ednictvím e-mailu i SMS, je toto oznámení zdarma.
6.3. Sank ní poplatky za p ekro ení výp

ní doby

Pokud tená p ekro í výp ní dobu stanovenou pro daný druh dokumentu, m že být
na toto p ekro ení upozorn n formou upomínky. Lh ty pro jejich zasílání se liší
v závislosti na druhu dokumentu.
Knihy a periodika:
1. upomínka 2,- K za titul ( tená i do 15 let v d tském odd lení 1,- za titul)
2. upomínka 5,- K za titul ( tená i do 15 let v d tském odd lení 3,- za titul)
3. upomínka 10,- za titul ( tená i do 15 let v d tském odd lení 5,- za titul)
MC, CD, DVD a videokazety :
100% poplatek každého titulu za každý p

ovací den.

6.4. Sank ní poplatky za poškození dokumentu
Pro zacházení se všemi dokumenty je registrovaný tená povinen dodržovat
ustanovení tohoto Knihovního ádu. V p ípad jakéhokoli poškození zap eného
dokumentu, které tená sám zp sobil, nebo za které je zodpov dný, nárokuje M K
im enou náhradu.
Knihy a periodika:
10,- K za každou poškozenou stranu
10,- K za poškozenou vazbu
10,- za poškozený árový kód

AV média:
20,- K za poškozenou tiskovou p ílohu (booklet)
10,- K za poškozený árový kód
10,- K za plastový kryt dokumentu
6.5. Sank ní poplatky za zni ení i ztrátu dokumentu nebo tená ského pr kazu
Pokud byl dokument tená em zni en tak, že je vy azen z p ování, nebo pokud jej
tená ztratil, musí jej nahradit. O zp sobu náhrady ( viz 5. ) se tená dohodne
s pracovníkem p íslušného odd lení M K, z n hož byl dokument vyp en.
V p ípadech zni ení i ztráty dokumentu je M K oprávn na ú tovat rovn ž
manipula ní poplatek za likvidaci škody, a to ve výši 20,- K
6.6. Poplatky za speciální služby
6.6.1. Poplatky za rezervaci
Registrovaný tená má možnost si dokument, který je práv zap en a není tedy
k dispozici, rezervovat (viz 5.) Za písemné nebo telefonické vyrozum ní o rezervaci
zaplatí tená 7,- K
6.6.2. Internet
Každý návšt vník knihovny má možnost p ístupu na internet. P ednost mají
registrovaní tená i knihovny p ed ostatními žadateli o p ístup na internet.
ístup na internet je zpoplatn n pro všechny návšt vníky takto: 1,- K za 1 minutu
V informa ním centru je možné využívat po íta e k vlastnímu psaní dokument , což
je zpoplatn no takto:
1.hodina 30,- K
každá další zapo atá hodina 20,- K
Tišt né výstupy z tiskárny:
ernobíle
2,-K za 1 stranu
Barevn
4,- K za jednu stranu

6.6.3. Kopírování a tisk dokument
V knihovn mají návšt vníci možnost využívat kopírovací služby, která je zpoplatn na
takto:
Formát A4
2,- K
Formát A4 oboustrann
2,50 K
Formát A3
3,50 K
Formát A3 oboustrann
4,- K
i této služb jsou up ednostn ni registrovaní tená i knihovny p ed ostatními
návšt vníky

7. Zvláštní ustanovení
7.1. Zvláštní ustanovení pro ve ejnou internetovou stanici
Všichni zájemci o internet mají možnost si p edem (osobn nebo telefonicky) rezervovat
místo a as u po íta e. Internet si lze rezervovat maximáln na dv hodiny. Rezervace je
provád na pouze na probíhající týden a týden následující. Pokud se zájemce , který
internet rezervoval, nedostaví do 10 minut od za átku dohodnuté doby, jeho rezervace
propadá ve prosp ch dalšího zájemce.
Uživatelé internetu nesmí žádným zp sobem zasahovat do po íta ových databází.
Z d vodu ochrany po íta ové sít knihovny jsou uživatelé povinni p edložit ke kontrole
vlastní používanou disketu.
7.2. Zvláštní ustanovení pro osoby slabozraké a nevidomé
Služeb M K mohou využívat také osoby slabozraké a nevidomé. Ty jsou, po p edložení
pr kazu ZTP-P, osvobozeny od placení registra ního poplatku. Tyto osoby, pokud jsou
registrovanými tená i M K, mohou využít p ování AV médií a jsou p i tom
osvobozeni od placení poplatk za p ování. Jsou rovn ž oprávn ni p it si AV média
ed uplynutím devítim sí ní ochranné lh ty.
8. Záv re ná ustanovení
8.1. Nedodržování i hrubé porušení Knihovního ádu
i nedodržování i hrubým porušením Knihovního ádu m že být tená knihovny
do asn nebo trvale zbaven práva využívat služeb všech odd lení M stské knihovny
Rakovník.
8.2. Výjimky z Knihovního ádu M stské knihovny Rakovník
O výjimkách z ustanovení tohoto Knihovního ádu m že rozhodnout pouze editel M K.
8.3. Platnost Knihovního ádu M stské knihovny Rakovník
Tento Knihovní ád M stské knihovny Rakovník nabývá ú innosti dnem 1.ledna 2008
a pln nahrazuje Výp ní ád M stské knihovny v Rakovníku ze dne 1. 1. 2005.

