
KNIHovNÍ ŘÁo

Místní lidové knihovny v LESoNICÍCH

l. Místní lidová knihovna v Lesonicích (dále jen knihorma) je veřejnou univer.

zá|ntknihovnou, zajišt'ující všeobecnou a demokratickou dostupnost informa-

cí všem občanům v souladu s listinou lidssich práv asvobod. Umožňuje

všem bez rozdilu rovný přístup ke knihovnou poslqrtovaným knihovnickým a

informaěním službám, vymezených knihovním zákonem (Zákon ě. 257l200I

Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnic\ich a in.

formaěďch služeb) a ke kulturnÍm hodnotÍtm, obsažených v systematicky

budovaných knihovních fondech. Knihovna po dporuj e kulturní a vzdě|artostní

rozvoj obyvatels tva, r on oj tvůrěí práce člověka a napomáh á udrŽovat konti.

nuitu s historickými hadicemi.
2. Knihovnické služby jsou poslqrtovány čtenďům v provozních místnostech

knihovny prezenčním i absenčnÍm půjěovráním vlasbrího knihovního fondu,

prostřednictvÍm meziknihovní vypůjění služby i půjěovaním z fondů jiných

knihoven.
3. obcí schválené poplatky (sankění poplatky, poplatky zashňby) jsou v soula.

du s právními předpisy a jsou uvedeny v Ceníku služeb, ktery je přílohou

knihovního řádu.
4. oběan se stavá ětenářem knihorrny zéryisemdo seznamu ětenářů po ověření

jeho totoŽnosti, děti po písemném souhlasu rodičů, zaevidoviíní knihovníkem

a seznátmení s knihorrním řádem, popř. zap|acenimpoplatku. Uživatelem kni.

ho.rny se stává každý,kdo vytržije sluŽeb knihovny. Absenění vypůjění službu

však poslrytuje knihovna pouze uživatelům, kteří jsou jejÍmi ětenáři.

5. Každému ětenaři wďáknihovna ětenářský prtlkaz, ktery je nepřenosný.

6. Čtenď je povinen nahlásit knihovně změnu bydliště a vyřídit všechny

pohledávkyvpřípadě' že se zobce odstěhuje.

7. výpůjční doba je 1 měsíc, prodloužena může bý nejýše 2x. V případě

potřeby si čtenař dohodne výpůjěď lhůtu s knihovníkem. Pokud výpůjční

thůtu nedodrží, bude ústrrě nebo písemně upomenut.

8. Čtenrář je povinen wátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v

jakém ji pÍevza!.V případě poškození menšího rozsahu ji musí uvést do pů-

vodniho stavu. Je.li rozsah poškození větší nebo jedná.li se o ztrátu, na|tradi



čtenď knihovní jedrrotku stejným titulem nebo po dohodě s knihovníkem ti.
fulem podobného zarrěření a ceny. Případné škody na ostabrÍm majetku hÍadí
dle plabrých pnívních předpisů.

9. Pujčovní doba je vyvěšena na viditelném místě . dveře knihovny.
l0. Náwhy a pfipomÍnky ke službárr knihovny je možré podávat knihovníkovi

či na obecní úřad.

Tento knihormí Íád nabývá účinnosti dnem l.1.2003
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