KNIHOVNÍ ŘÁD
Obecní knihovny v Chrastavci
V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Chrastavci, schválenou usnesením
zastupitelstva čj.10/ 2003 ze dne 28.11.2003 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/ 2001Sb.,
vydávám tento knihovní řád:
Čl.1 Knihovna a její činnost a poslání
Knihovna je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu
veřejné knihovnické a informační služby vymezené v knihovním zákoně.
Čl.2 Veřejné knihovnické a informační služby
Knihovna poskytuje uživatelům tyto veřejné a informační služby:
a) výpůjční služby
b) využívá meziknihovní služby
c) umožňuje přístup k vnějším informacím bezplatně / internet/.
Čl.3 Uživatelé knihovních a informačních služeb
1. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb.Čtenář je povinen
seznámit se s knihovním řádem.
2. Knihovna požaduje k registraci čtenáře osobní údaje: jméno, příjmení,bydliště a datum
narození.
3 . Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace v
Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Čtenářem knihovny se mohou stát :
a) občané ČR starší 15 let po předložení OP
b) děti a mládež do 15 let pouze se souhlasem rodičů nebo jejich zástupců.
c)cizí státní příslušník po předložení cestovního pasu
4 . Každému čtenáři po jeho registraci knihovna vydá čtenářský průkaz.Průkaz se vystavuje
na jeden kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat.Čtenářský průkaz je
nepřenosný.
5. Čtenář je povinen ohlásit knihovníkovi změnu bydliště,příjmení i ztrátu průkazu. Za
ztrátu nebo znehodnocení půjčeného dokumentu zaplatí sankční poplatek.
Čl.4 Závěrečná ustanovení
1. Své stížnosti , oznámení a podněty týkající se provozu knihovny může čtenář sdělit
knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.
2. Tento knihovní řád nabývá účinnosti od 1.1.2007

3.Veškeré změny knihovního řádu se provádí formou dodatku.
Půjčovní doba
Pátek 18.00 –19.00 hodin
Používání reprografických služeb a veřejného internetu lze uskutečnit i mimo půjčovní
dobu po dohodě s knihovníkem nebo na obci.
Služby za úhradu
a. Přístup na internet…………zdarma
b. Tisk a kopírování černo bíle oboustranné…..4 Kč/ 1 ks
c. Jednostranné……………2 Kč/ 1 ks
d. Tisk a kopírování barevné …………………4Kč/ 1ks
Náhrada za ztrátu ztracené knihy – cena dokumentu plus výlohy 10 Kč /1 ks
Úmyslné poškození telekomunikačních služeb / počítač, tiskárna/ bude též postiženo
sankcemi.

