
KNIHoVNÍŘÁD
Místrí knihovny v Bukovanech

V souladu se ďizovací listinou Místní knihovny v Bukovmech, schválenou astuDit€lstv€m
obc€ usne*ním čj 3-46-0l ze dne 3.12.2001 a podle $ 4' odst. 6 zIíkom č. 257l2ool sb.

(knihovní záton), lydávám tento knihovni řád:

I. Základní ustanovení

Čl r

Po!lá!Í s činnost knihovny

Knihovna je knilrowou zikladní ve myslu s 3 a |2 zÁkona č. 257i2001 Sb. ftnihomí
zákol) a je ziím a účelem poslg'tovat rcwým způsobem všem občmům bez rozďlu
veŤejné knihovnické a infomďoí služby (dáejen sluŽby) v1mezené v $ 2, 4 a l4 knihovniho
zákona.

Čt.z

veřejné ktrihovnické a infomačni služby

1. Knihom posk1tuje ěte&íťu a úivatelrlm veřejné lrnihowické a iďomační služby tak,
jak jsou },]mezeny v příslušných ustanoveních knihovnÍrc ákom. Jsu to z€imém:
a) výpůjční služby
b) meziknihoEí sluŽby
c) iďomafuí služby:

ca) iďona@ o katalozích, fondech a vnlávání knihouy,
cb) iďomrce z oblmtj veřej!é správy.
cc) ústní infomce bibliogmfického a faktognfického cbďalderu,
cd) přísfupnaintemet.

2 SluŽbyuvedmé v odst. l tohoto Knihowíbo raau 1aare jen rŘ1 posk''tuje knihow
bezplatně.

3 Knihoua posk}tuje t}'to plené služby:
a) zpřístupňování knihomích dokmentů z knihovníclr fondůjiných

knihoveo' zprostředkovr{ním jejich rcmoženin v rárnci meziknihoních
reprognfických slúeb.

b) ZpiísfupňovtiÍd knihonich dokmentů z knihonÍch fondů jbých
kníhoven v rámci mezinárcdních meziknihowích služeb

Za {to služby může knihow lDádovat v sor'adu s s 4, odst-4 zik.ě.257/2001 Sb.. úbmdu
do výše skutečně v}naložených nIíkladr1.

4 Provozovatel je opráWěn 1nžadovat úfuadu nákladů lynaložených na adminisEatiwí
úkony spojené s evidencí úivatelťr knihowy

5 .V€škere finmční čáŠtky(mmipdačÍí poplatky;. s.lňÍčhílx'platky aÍpd.)jšóulirútroňóu
účůovlány ve yýši stanovené Ceníkem, kteýje pfilohou č. 1 tohoto KŘ

...,.:,:
'.:.

III. výpůjční řád

Čt. s

Zpřístupňované knihovtrí dokument'v

Knihovna půjčuje knihowí dokumenty rdáejen dokument} ) z vlaslniho knihovnlho
Íondu, z kniho\Tího fondujiné knihovny prostřednicí'ím meziknihovních sluŽeb nebo
prosrřednictvim \)mémých souboru'

M::i,Yih9:."l sluŽbu zplostředkuje knjhovna na poŽádáru uživatele podle Š 14 KZ'
\Thlášky Ministerstva kultury č' 88/2002 Sb' a metodicK)-ch pokynů NťČR'

Klihovna může plo sr'ého uživatele objednat áotovení kopie v českých knihowácl]
nebo. \.zahraičí objednál'ka kopie vtomto případě podléhá u,t*o'"n,. o
meziklihorních s]uŽbách' UŽivatel. pro kterého byla tákro kopie zhotovena' je po\ lnen
s ní zaaházeÍ v souladu s ustanovenimi autorského práva a i souladu s usimovenimi
kniho\n)'  jeŽ kopi i  áoIo\ j la.

Č | . 6

Rozhodnutí o půjčování

':. 
Hh*l: 

sj můŽe. uŽivatel půjčit všechnv dokmenty uvedené v čl. 6 odst' i
onoto ÁK 5lTJlfuou dokumentú:

3) !"nr' b) hrozilo nebezpeči nenabaditelné uráqv nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny'
c) jejichŽ půjčováni b; bylo r rozForu sobecnými práVními předpjsy

(porušení autorských práv. šířenj fasisticke. rasistióké. pomograficki
lirerarury apod.).

d) které by]}' v1půjčeny zjiných knihoven prostřednict\'ím meziknihowí
lypůjční služby s podmíolou rypůjčky pouze v prostorách knihovny.

cl.7

Postupy při půjčování

Před převzetím qpůjčky si má uživate| dolument prohlédnout, ihned ohlási! vŠecbry
zárad;.kl ihovnikov) '

Uživatel můŽe požádat o IezeNaci dokunentu'

č l a

výprijční lhůty.

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnuje 1 měsíc. Výpůjční lhůta může biTprodlouŽena'u třikJá] o jeden měsic. poŽádá.li o to uzivareI pieá jejim upl1nunm a
nezaoajt do|umenl cla|Ši uŽlvale]' V odů\odněných piípadechje moŽné povolit novou
ť?ůjčku téhož dokmentu, ale jen po jeho předložení.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

čl r
Registřace uživatel€

I  UŽiVa]e]en kl ihol n) '  se můŽe stáI kaŽdá i/;cká nebo Plávnická osoba
qplněním přihlášky ověřené knihovníkem podle osobnlch dokladů, na ziákladě které mu
budelTdán čtilířský prutu. Podpisem přihlášky uŽivatel potvŽuj., zf" oo".n*"n
s Klilo-ý"rum i4dm a bude jej dodřŽovat a zároveň podle zikona č' r o r lžóou o o"l"oe
osobních údajů uděluje knihovně souhlas s el'idováním a quŽívríní^ o,obnich údu;ů p.o
potřeby uvedené v odstavci 4'

2 Knibovna [Žaduje k registraci následujici osobni údaje: jméno' přIjmeni, bydliště a
datum naozeni.

3 Děti do 15 let se stmou uživatelem na základě pisemného souhlasu zákoroého zástupco.

4  Kn ;hona j e7ďeg i s t r o r r f uauÚ ř adup rooc | rmuosobní chúda jů .Have | l ' o t a22 , l 3000
Praha.3 ' jako správce, kteý má op!ávněni shromažďovat osobní úauje uliuut"t,i nu
zríkladě zákonz č' 10l/2000 Sb', o ochrmě osobních údajů.
Udaje na přihlrášce slouží knihovně k identifikaci osoby při správě svěřeného maje&u,
při vzájemné komunikaci mezi knihonou a ctenriiem airo iotieby statisiiky. ochjoa
osotníclt údajů'před zneuŽitímje zajiŠtém odpovedn;lmi prácovniry u gu.antou.ina
knihol'nou podle Směmice o nakládání s osobnimi riáa3i uzivatelu tnir'ř"ny, tt".a.;"
přílohou č' 2 tohoto K

c l . 4

základní poYinnosti a práva uživatelů knihoYny

l Uživatelé jsou povimi řidit se KŘ a' dodržovat pok}ny knihovnika. Musí 5e podlobit
stmoveným opatřením, kterájsou potřebnálro udržení pořádku a ochranu majetÉu. Jsoupovimi zachovat v pIostorách knihovny klid apořádek.

2 Jestliže uživale] nedodržuje tato opatř€ni, můŽe být dočasně nebo.trvale zbaye\pÍáya
pouŽívat sluŽeb knihovny. Tím neni zbaven ocpovědnosti za zpúso|enou Škodu apovimosti nahradit ji podle platných předpisů'

3 Připomínky..podněty a náwhy kpráci klihovny je moŽné podávat písemně nebo ústně
knihovníkovi.

Kdhovnajeoprárněnabezudánídůvodůstanovi lkatši\] ipůjčnílhůlu, piípadné
Žádat \ rácení půjčeného dokmentu pied uplynurím v)půjtni ihůty.

c t .9

Vracení v;.*p ůjčeného d okumentu

Uži::::] j.: povinen w-átit Ý}T}ůjčený 
.dokumeít vtakovém stavu, vjakém sl Jej,

rypůjčil' Jinak nese odpo\'édnost za všechny zjíšÍéné záyady a je povinen uhradit
nlhovně naklady na opIavu dokumenfu,.popřípadě uhmdít škodujako při ztrátě
dokumentu.

Je 
.zakázálo zpfacoýáýat text rypůjčeného dokmeitu graficky podtrhávláďm,

z.Ýýfuzř|oyiúífr, psaním poznámek na okaj mebo jiným zpňot"m aó qpů;eeneho
dokumentu zasahovat.

Čt.  to

Práva a povinnosti užiYatelů pro půjčoYání mimo knihovuu

Plo.půjčování knibovních fondů plati ustmovení občmského zákoniku o půjčoýítrí
věcí.

MnoŽství půjčeÚých dokumentů mimo krihovnu stoovi klihowík'

Uživďe] ne-mí D'?ůjčený dokment půjčovat dalším osobám' Ručí za néj po celou
dobu rjpůjč$.

UŽivatel ruči za !}půjčen! dokment do ré doby. dokud má kljhovna o r)půjčce
zúnm'

Je-st1iže..uŽivďe1 newátí půjčený dokument ve stmovené ihůtě, účfuje knihovna
uŽivatel i  poplatek z prodlení.

JestliŽe uŽi!ate|-ani po upomenulí půjčený dokument nevrátí. bude se Wáceil \Tmá.hat
právní cestou' PŤi r1nálrání pújčeného dokumentu právni cestou účtuje knihowa
m@ipu]ační poplatek jako náhradu za nrillady spojené s přípravou tohoto 4máhrini i
náklady prámího zastoupení.

Do Ýl/- pořádlání pohledávek má knihovna plávo pozastavit uživateli poskÍování všech
služeh

IV. Post ihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čt. lr

Ztráty a Dáhrady

UŽivatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokMentu a ve lhůtě



srmovené knihovnou nahjadil škodu.

o způsobu ruifuady dokume!fu rozboduje knitovna.-MůŽe pofudovat náhŤadu škody(uvedení do předešlého staw) obskÉním náfuadního 'ytistu tet,oJ áJ.[ňeoru u"
stejném lYdání a l'abě nebo váaé kopíe ztraceného 

'aotmentu. 
ňtiře taton7

zpúsob',náhlady-neni moŽný nebo účelný, můŽe k'th;";;ň;;";.i"a.t<o. nat,raau
rolez ol1o vJmem yyd'ini. jiné dilo. anebo finmční náhradu' Finmční náhjadu
stanotuje kr ihoma.

Uživatel je povinen hradit i všechny nák]ady. které knjhovně v souvislosti se amtou
vaikly.

Do vyieŠení způsobu nahleeni aráry a uhr4ení r.šech pohledávek má knihovna
plávo pozastavit uživateli posk},tování všech služ€b.

CL.72

Pop|atky za přestup$ proti Knihďnímu řádu

Poplatky z prodleni: newáí li čtmrái.lypg9Í.Yr'y včas; knihoma mu účrujepop]atky z plodlení podle ceníku' Newátí.Ii ČteeiŤ knihi mi po 3' upo'i*.,.oua" 'uasltíno předsoudní upozomění tzv. lvalifikovmá upominka a ';!r"o"J" ň"há''íprávni cesrou.

za ztátv čtďážškéhopdlk@u stanoví knihowa poplarek uvedený v platném ceníku.

ct. 13
. Náhrada všeobecných škod

yžY-atel je povinen naluadit škodu zavinénou přímo nebo zmedbáním povrmostí
(podle občaského.zákmíku, $ 442' od'st' 2, kde 

"" 
't.no'i.-;t[oáJs" r,'"aiv penězích, poŽádá.li však o to poškozený a je.li to moŽné a účel"e, 

.i,.uů 
š" srcauu\'edením do předešlého stavu...).

1,1.:|:^1,_'.|1;9!.."u "a 
osutnim majetku knihowy odpovídá uŽivare| podle obecněplallycn preop]5ú'

Vl. Pří|ohy Knihovního řádu

l ceník placených sluŽeb v Míslni joihovné \ Bukovmech
2 směmice o nakládání s osobnimi údaji uŽivalelú knihovny

V Blkovmech dne... i'.ií.::,.1// leítko

podpis vedoucího knihovny

Y. Závěrečná ustanovení

Vfiimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny

Nedílnou součástí KŘjsou přílolry

''B!4L99 íliho]truié{ zparc-.' 1:#ÍÍŽ

fento Knihovní iád platí M dobu neuléitou


