
Obec Vranovice 11/2015

Knihovní a internetový řád

Článek 1

Úvodní ustanovení

• Místní knihovna ve Vranovicích je veřejnou knihovnou a poskytuje služby svým uživatelům a 
čtenářům půjčováním literatury z vlastního fondu, výměnného fondu Knihovny Břeclav (VF) a 
meziknihovní výpůjční služby (MVS).

• Poskytování základních služeb knihovny je bezplatné. Knihovna účtuje poplatky za zapsání 
čtenářů, upomínky a poskytování služeb na internetu.

– Pro registrované čtenáře je internet zdarma 30 minut, pro ostatní zdarma 15 minut.
– Po uplynutí této doby se platí 10,- Kč za každých 15 minut.

Článek 2

Uživatelé a čtenáři knihovny

• Každý, kdo použije služeb knihovny, stává se jejím uživatelem. Půjčovní služby poskytuje 
knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři.

• Čtenářem knihovny se může stát každý občan ČR starší 15ti let, děti a mládež se mohou stát
čtenáři jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo zákonných zástupců.

• Občan žádá o přijetí přihláškou na tiskopise, který mu vydá knihovna. Na přihlášce podepíše
prohlášení, že souhlasí s výpůjčním řádem, který mu byl předložen k prostudování a zavazuje se
plnit jeho ustanovení i další předpisy platné pro knihovnu a rovněž pokyny pracovníka knihovny.

• Děti do 15ti let předloží přihlášku podepsanou jedním z rodičů nebo jejich zákonným zástupcem.

• Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Další kontaktní údaje na přihlášce slouží ke statistickým účelům a také ke zlepšení kontaktů s
uživateli a ke zkvalitnění služeb, uživatel však není povinen je uvádět.

• Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Tímto průkazem je čtenář povinen se
vykazovat při každém požadavku na služby knihovny. Průkaz je nepřenosný, za jeho zneužití
odpovídá čtenář.

Roční poplatek činí

• dospělí do 70 let 80,- Kč (nad 70 let zdarma)
• děti do 15ti let 40,- Kč

• Základní lhůta pro půjčování knih a časopisů je 1 měsíc.
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• Při nedodržení základní lhůty je čtenář povinen zaplatit poplatek za prodlení vrácení výpůjčky a
za upomínku ve výši:

10,- Kč při překročení základní lhůty o 1-29 dní,
20,- Kč při překročení základní lhůty o 30 dní,
30,- Kč při překročení základní lhůty o 61 dní,
50,- Kč při překročení základní lhůty o 91 dní a více.

• Čtenář je povinen ohlásit knihovně:
– změnu jména, bydliště
– ztrátu nebo zničení průkazu
– změnu telefonního čísla, e-mailu

• Čtenářem knihovny přestává být a čtenářský průkaz je povinen vrátit:
– kdo se sám odhlásí z řad čtenářů,
– kdo nezaplatí roční čtenářský poplatek,
– kdo úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození materiálů z knihovny nebo v knihovně,
– způsobí jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu,
– kdo je z řad čtenářů knihovny knihovníkem vyloučen pro porušování tohoto řádu, předpisů

platných pro knihovnu a porušování pokynů pracovníka knihovny.


