Příloha č. 1 KŘ – aktualizace k 9.6.2017

Internet pro veřejnost a používání PC


Ceník služeb a výtah informací z knihovního řádu
Městské knihovny Jindřichův Hradec




Registrovaný čtenář si může půjčovat knihy, periodika a zvukové nosiče na obou
pracovištích městské knihovny (centrální pracoviště + pobočka na sídlišti Vajgar).



Poskytované služby - zdarma





základní výpůjční služby z vlastního knihovního fondu (publikace nad 1.000,Kč proti podpisu)
oznámení čtenáři o výpůjčkách meziknihovní výpůjční službou
poradenská služba
internet, práce na PC

Výpůjčky a výpůjční lhůty





4 týdny pro knihy a periodika
4 týdny pro zvukové nosiče (maximálně lze půjčit 10 zvukových nosičů)
čtenář vrací dokumenty na pracovišti městské knihovny, kde si je vypůjčil

Prodlužování výpůjček




výpůjční lhůta může být na požádání čtenáře prodloužena nejvýše 2x, pokud
není dokument rezervován jiným čtenářem
rezervované dokumenty prodloužit nelze
prodloužit výpůjčku (mimo rezervované dokumenty) lze osobně,
prostřednictvím čtenářského konta, emailem, telefonicky, případně písemně

Rezervace




dokumenty, které jsou půjčené, má čtenář právo si zdarma zarezervovat –
osobně či prostřednictvím on-line katalogu
jakmile je rezervovaný dokument k dispozici v knihovně, uvědomí knihovna
čtenáře emailem, SMS zprávou ...
úložní doba rezervace je 1 týden

registrovaný uživatel/čtenář nad 15 let (po předložení platného čtenářského
průkazu) - 60 min./den
neregistrovaný uživatel nad 15 let – 30 min./den
děti a mládež do 15 let – jen registrovaní čtenáři – 30 min./den, přístup
k internetu pouze v dětských odděleních, případně v hudebním odd.
(rodiče mohou povolit či zakázat přístup dítěte k internetu)
je zakázáno zasahovat do hardwaru nebo softwaru PC a provozovat na PC
nelegální činnost či navštěvovat stránky s nelegálním či nevhodným obsahem
(erotické stránky atd.)

Registrace čtenářů na 12 měsíců






dospělí čtenáři
děti a mládež do 15-ti let, studenti, důchodci
právnické osoby
školy, sociální ústavy, nestátní neziskové organizace,
organizace založené a zřizované městem Jindřichův Hradec
nositelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, čtenáři nad 70 let

140,- Kč
70,- Kč
200,- Kč
zdarma
zdarma

Výpůjčky


jednorázová výpůjčka + kauce (cena knihy)

50,- Kč

Bibliograficko-informační služby



bibliografie a rešerše (zpracování a zadání)
1 záznam

Tisk






černobíle jednostranně
černobíle oboustranně
barevně jednostranně
barevně oboustranně

10,- Kč
1,- Kč

A4

A3

2,- Kč
3,- Kč
10,- Kč
20,- Kč

3,- Kč
5,- Kč
20,- Kč
40,- Kč

Kopírování (reprografické služby)

A4

A3

černobíle jednostranně
černobíle oboustranně
barevně jednostranně
barevně oboustranně

2,- Kč
3,- Kč
10,- Kč
20,- Kč

3,- Kč
5,- Kč
20,- Kč
40,- Kč






Městská knihovna Jindřichův Hradec

Ostatní poplatky




meziknihovní výpůjční služba
zdarma / poštovné 50,- Kč/ks
písemná komunikace
poštovné dle aktuálního ceníku České pošty/ks
odprodej vyřazených dokumentů
smluvní cena

Sankční poplatky




za překročení výpůjční doby
- za první dva týdny
- za každý další započatý týden nárůst
- zvukové nosiče – za každý započatý týden
- čtečky elektronických knih (za každý den, o který byla
překročena stanovená výpůjční lhůta)

5,- Kč
+10,- Kč
20,-Kč

Výpůjční doba
Centrální pracoviště (U Knihovny 1173/II, tel.: 384 361 573, 384 361 574)
Dospělé

Internet-čítárna
Hudební

Dětské

Pondělí

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Úterý

9:00 – 18:00

9:00 – 18:00

9:00 – 18:00

Středa

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

12:00 – 17:00

Čtvrtek

9:00 – 18:00

9:00 – 18:00

12:00 – 18:00

Pátek

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

12:00 – 17:00

Sobota

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

zavřeno

10,- Kč

za poškození, zničení, ztrátu dokumentu, průkazu
- částečné poškození knihy
50% ceny
- úplné zničení nebo ztráta dokumentu
100% ceny + 100,- Kč
- ztráta časopisu
100% ceny + 10,- Kč
- úplné zničení nebo ztráta zvukového nosiče
100% ceny + 200,- Kč
- za poškození obalu zvukového nosiče
20,- Kč
- ztráta nebo zničení čtenářského průkazu
20,- Kč
- za poškození čárového kódu
10,- Kč
- čtečka elektronických knih se řídí smluvním vztahem při
realizaci výpůjčky

Ceník služeb a výtah informací z knihovního řádu nabývá účinnosti dne 9.6.2017.

Pracoviště pobočka Vajgar (sídliště Vajgar 718/III, tel: 384 324 506)
Dětské

Dospělé
Pondělí
Úterý
Středa

www.knihjh.cz

Čtvrtek
Pátek

_

12:00-18:00

zavřeno
9:30 – 11:00

zavřeno
12:00-18:00

zavřeno
9:30 – 11:00

12:00 – 18:00

12:00 - 18:00
zavřeno

12:00-17:00

12:00 - 17:00

