
Výpůjční řád Městské knihovny Kunštát   (příloha č. 1)  

 

1.  

Zřizovatelem městské knihovny je Město Kunštát. Práva a povinnosti občanů jsou obsaženy 

v jednotlivých bodech tohoto řádu. Souhlas s výpůjčním řádem je vyjádřen podpisem na 

přihlášce, která je čtenáři předložena při první návštěvě knihovny. Čtenář je povinen 

respektovat ustanovení tohoto řádu. Výpůjční řád je vydán v souladu s Knihovním řádem. 

2.  

Provoz knihovny je celoroční, trvalý. 

3.  

Půjčovní doba městské knihovny 

Oddělení pro dospělé i dětské čtenáře: 

Pondělí 10 – 12 13 – 17 

Úterý  10 – 12 13 – 17 

Čtvrtek 10 – 12 13 – 17 

4.  

Právo půjčovat knihy a další dokumenty 

Má každý občan, který je řádně přihlášen a zaplatil registrační poplatek pro daný rok. Při 

zápisu předloží čtenář knihovníkovi průkaz jeho totožnosti, na jehož základě je vyplněna 

přihláška. 

5.  

Výpůjční lhůta 

Knihy i časopisy se půjčují na jeden měsíc. Prodloužení je možné, nejvýše však 2x a vždy  

o jeden měsíc. Zvukové záznamy (CD) se půjčují na 14 dnů bez možnosti prodloužení. 

6.  

Registrační poplatek  

Dospělí, výdělečně činní 75,- Kč / rok 

Děti, studenti, důchodci 25,- Kč / rok 

7.  

Poplatek za upomínku (lhůta mezi upomínkami je 1 měsíc) 

 I. upomínka   30,- Kč 

 II. upomínka   40,- Kč 

 III. upomínka   50,- Kč 

upomínací dopis             100,-Kč 

8.  

Ztráta nebo poškození dokumentu 

O jeho náhradě rozhoduje knihovník v souladu s Knihovním řádem a Ceníkem. 



9.  

Knihovník je povinnen 

- seznámit  čtenáře s výpůjčním řádem, zajistit přístup k výpůjčnímu řádu, ceníku poplatků  

  a náhrad v knihovně. 

- poskytovat výpůjční službu 

- pomáhat při výběru literatury 

- informovat o knihovním fondu a katalozích 

- zprostředkovávat meziknihovní výpůjční službu (MVS) 

- poskytovat informace bibliografického charakteru 

- umožnit uživatelům přístup k Internetu 

10. 

Tento Výpůjční řád schválila RM Kunštátu dne 13.12. 2010. 

Platnost nabývá od 1.1. 2011. 

11. 

Schválením tohoto Výpůjčního řádu se ruší dosavadní platnost Výpůjčního řádu z roku 2002. 


