
Додаток No. 1 КР - оновлення до 1.7.2019 
 

Перелік цін на послуги та виписка з бібліотечних правил 

Їндржихув-Градецької міської бібліотеки 

 

Книги, періодичні видання та аудіозаписи зареєстрований читач може взяти на 

обох робочих місцях міської бібліотеки (центральне робоче місце + відділення в 

житловому масиві Вайгар). 

 

Послуги, що надаються - безкоштовно 
• основні послуги з кредитування з власного фонду бібліотеки (публікації 

понад 1000 крон під підпис) 

• повідомлення читача про послуги міжбібліотечного абонемента 

• консультаційні послуги 

• Інтернет, робота на персональному комп’ютері 

 

Запозичення та періоди запозичень 
• 4 тижні на книги та періодичні видання 

• 4 тижні для аудіозаписів (можна орендувати не більше 10 аудіо медіа) 

• читач повертає документи в офісі міської бібліотеки, де він їх позичив 

 

Продовження запозичення  
• термін позики може бути продовжений максимум 2 рази на вимогу 

читача, якщо документ не зарезервований іншим читачем 

• зарезервовані документи не можуть бути продовжені 
• запозичення може бути продовжено (крім зарезервованих документів) 

особисто, через обліковий запис читача, електронною поштою, телефоном 

або письмово 

 

Бронювання 

• Читач має право безкоштовно зарезервувати документи, які знаходяться 

в оренді - особисто або через онлайн-каталог 

• як тільки зарезервований документ буде доступний у бібліотеці, 

бібліотека повідомляє читача електронною поштою, SMS-

повідомленням... 

• час бронювання 1 тиждень

Інтернет для публіка та використання PC 
• зареєстрований користувач/читач старше 15 років (при пред'явленні дійсної 

читацької картки) - 60 хв./добу 

• незареєстрований користувач старше 15 років - 30 хв./добу 

• діти та молодь до 15 років - тільки зареєстровані читачі - 30 хв./добу, доступ 

до Інтернету в дитячих відділеннях (батьки можуть дозволити або заборонити 
доступ дитини до Інтернету) 

• забороняється втручатися в апаратне або програмне забезпечення PC і 

здійснювати незаконні дії на PC або відвідувати сайти з незаконним або 

невідповідним вмістом (еротичні сайти тощо)
 

Реєстрація читачів на 12 місяців 

 дорослі читачі 140,- Kč

 діти та молодь до 15 років, студенти, пенсіонери 70,- Kč

 юридичні особи 200,- Kč

 школи, соціальні установи, недержавні неприбуткові 

організації, організації засновані містом Їндржихув  

Градец                                                                                 безкоштовно 

 власники карток TP, ZTP, ZTP/P, читачі старше 

       70 років                                                                                  безкоштовно
 

Запозичення  

 одноразове запозичення + гарантійний депозит (ціна книги) 50,- Kč

 

Бібліографічні інформаційні послуги 

 бібліографія та дослідження (опрацювання та завдання) 10,- Kč

 1 запис 1,- Kč

 Друкування 

чорно-білий односторонній 

A4 
2,- Kč 

A3 
3,- Kč 

 чорно-білий двосторонній 3,- Kč 5,- Kč 

 в кольорі односторонній 10,- Kč 20,- Kč 

 в кольорі двосторонній 20,- Kč 40,- Kč 

Копіювання (репрографічні послуги) A4 A3 

 чорно-білий односторонній 2,- Kč 3,- Kč 

 чорно-білий двосторонній 3,- Kč 5,- Kč 

 в кольорі односторонній 10,- Kč 20,- Kč 

 в кольорі двосторонній 20,- Kč 40,- Kč 

 



 
Інші податки та збори 

 обслуговування міжбібліотечного абонемента безкоштовно 

/поштові витрати 60,- Kč/шт

 • Письмове спілкування поштові витрати згідно з діючим прайс-

листом Пошти Чехії / шт

 продаж вилучених документів                                      договірна ціна
 

Штрафні збори  
• за перевищення строку запозичення 

- протягом перших двох тижнів 5,- Kč 

- збільшення за кожний розпочатий додатковий тиждень +10,- Kč 
- звуконосії - за кожен розпочатий тиждень  20,-Kč 

 
 

• за пошкодження, знищення, втрату документа, посвідчення особи 

- часткове пошкодження книги 50% від ціни 

- повне знищення або втрата документа 100% від ціни + 100,- Kč 

- втрата журналу 100% від ціни +   10,- Kč 

- повне знищення або втрата аудіоносія 100% від ціни + 200,- Kč 

- за пошкодження упаковки аудіоносія 20,- Kč 

 

 

 

 

 

 
З 1 липня 2019 року набирає чинності прейскурант послуг та витяг з 
положення про бібліотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.knihjh.cz 

Міська бібліотека Їндржихув-

Градець 

Години роботи  

Центральне робоче місце (U Knihovny 1173/II, tel.: 384 361 573, 384 361 574) 

  

Дорослі 
Інтернет  

читальня 

Музика 

 

Дитячий 

 

Понеділок 

 

зачинено 

 

зачинено 

 

зачинено 

Вівторок 9:00 – 18:00 9:00 – 18:00 9:00 – 18:00 

Середа 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 12:00 – 17:00 

Четвер 9:00 – 18:00 9:00 – 18:00 12:00 – 18:00 

П'ятниця 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 12:00 – 17:00 

Субота 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 зачинено 

 

 Робоче місце відділення Вайгар (sídliště Vajgar 718/III, tel: 384 324 506) 

  

Дорослі 

  

Дитячий 

 

Понеділок 

 

_ 

 

12:00-18:00 

 

12:00 – 18:00 

Вівторок зачинено 
 

зачинено 

Середа 9:00 – 11:00 12:00-18:00 12:00 - 18:00 

Четвер зачинено 
 

зачинено 

П'ятниця 9:00 – 11:00 12:00-17:00 12:00 - 17:00 

 

http://www.knihjh.cz/
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