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          Tschechisch 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

srdečně Vás zveme k tomu, abyste si v naší knihovně vybrali z více než 14.000  médií z kategorií: 

a. knihy (beletrie a naučná literatura) 
b. knihy pro děti a mládež 
c. časopisy 
d. audioknihy 
e. hry  
f. DVD/blue-ray disky 
g. CD   
h. cizojazyčné knihy 
i. e-knihy 

Kromě toho nabízíme 

a. pořádání akcí  
b. přístup na internet 
c. kopírovací služby 
d. studijní prostory 

Naše otevírací doba: 

Den Od – do 
Pondělí  
Úterý 10.00-13.00 & 15.00-18.00 
Středa 15.00-19.00 
Čtvrtek 15.00-18.00 
Pátek 15.00-18.00 
Sobota 9.00-13.00 
Neděle  

 

Srdečně Vás vítáme v naší knihovně! 

Tým pracovníků knihovny 
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Uživatelský řád 

 

Chtěli bychom Vám zde podat několik základních informací, které Vám usnadní využívání knihovny.   

1. Přihlášení: 

Přihlášení čtenáře probíhá osobně. Pro přihlášení jsou nutné  

a. průkaz totožnosti s fotografií 

 

Každý uživatel akceptuje svým podpisem výpůjční podmínky a uděluje souhlas s elektronickým 
zpracováním svých osobních údajů v souladu s platnými předpisy na ochranu soukromých údajů. Údaje 
týkající se uživatele nejsou předávány třetím stranám. Neprobíhá vytváření analýz osobních údajů. 

 

Děti mladší 14 let se mohou přihlásit pouze s písemným svolením a záručním prohlášením zákonného 
zástupce. Zákonný zástupce se zavazuje vyrovnat nezaplacené poplatky i jakékoli náhrady za osobu, kterou 
zastupuje. 

 

Po přihlášení obdrží uživatel legitimaci, která jej opravňuje k vypůjčování médií z knihovny. Legitimace je 
nepřenosná.  

 

Oznamte nám laskavě změnu jména a adresy. Ztrátu legitimace je nutno neprodleně nahlásit knihovně. 
Náhradní legitimace se vystavuje za poplatek. 

 

 

2. Půjčování 

 

a. Výpůjční lhůty:  
 

Druh média Výpůjční doba 
Kniha     4 týdny  
CD    4 týdny  
DVD/blue-ray disk    4 týdny 
e-kniha     3 týdny  
audiokniha, nahrávka     2  týdny 
e-noviny, e-časopis     2 hodina    
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b. Média, která nelze vypůjčit (např. slovníky a příručky) jsou zvlášť označena.  
 

c. Počet (současně) vypůjčených médií na jednoho uživatele je  
omezen: max. 20 
 

d. Uživatelé jsou povinni zaevidovat vybraná média před tím, než si je odnesou. 
 

e. Média jsou určena pouze pro vlastní potřebu uživatelů, je nutno s nimi zacházet šetrně a nesmějí se 
předávat dále, kopírovat ani využívat pro veřejná představení.  
 

f. V případě zhotovování kopií nese uživatel odpovědnost týkající se autorských práv za kopírování. 
Kopírování celých knih, časopisů nebo hudebních not je zakázáno. Kopírování audiovizuálních médií 
je zakázáno. Při kopírování nebo tisku obsahu z internetu je nutno dbát na veškerá práva třetích 
stran. 
 

g. Uživatelé jsou povinni při vypůjčování zkontrolovat, zda média nevykazují zjevné vady a zda jsou 
kompletní.  
 

h. Knihovna nepřebírá odpovědnost za škody na zařízeních, souborech nebo datových nosičích 
uživatelů, které vzniknou v důsledku používání médií. 
 

i. Je nutno dodržovat výpůjční lhůtu. V případě překročení výpůjční lhůty jsou účtovány poplatky 
z prodlení.  
 

j. Nemá-li média rezervována jiný uživatel, lze výpůjční lhůtu prodloužit, a to nejvíce 2 osobně 
v knihovně, telefonicky 07471-708274 nebo e-mailem buecherei@bodelshausen.de. „Nová“ 
výpůjční lhůta začíná běžet ode dne, kdy bylo provedeno prodloužení. 
 

k. Ztrátu nebo poškození médií je nutno nahlásit knihovně. Škodu za ztracená nebo poškozená média 
je nutno uhradit. V případě ztráty jednotlivých částí vícedílných médií je nutno nahradit celé 
médium. Za poškození se považuje i vpisování, zatrhávání a podtrhávání v knihách a jiných médiích. 
 

l. Při náhradě médií se navíc účtuje paušální poplatek za zpracování. 
 

m. Pokud by médium, které požadujete, nebylo aktuálně v knihovně k dispozici, lze jej za poplatek 
rezervovat.  
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3. Poplatky: 

 
I. Zápisné Náklady 

Dospělí 5,00 € 
Mládež do 18 let -- 
Děti do 14 let -- 
Náhradní legitimace v případě ztráty 2,50 € / 5,00 € 

II. Rezervační poplatky 1,00 € 
Za jedno médium  

III. Poplatky za upomínky  
1. upomínka 1,00 € / 2,00 € 
2. upomínka 3,00 € / 6,00 € 
3. upomínka 5,00 € / 10.00 € 
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4. Používání internetu 
 

a. Internet mohou používat pouze uživatelé s platnou legitimací do knihovny. Děti do 14 let mohou 
internet používat pouze se souhlasem zákonného zástupce. 
 

b. Knihovna neodpovídá za obsah, dostupnost a kvalitu nabídek třetích stran, které jsou poskytovány 
prostřednictvím dostupných spojení a přístupů.  
 

c. Na počítačích je zakázáno provádět jakékoli změny. Na počítačích je zakázáno instalovat přinesený 
nebo stažený software. 
 

d. Zobrazování internetových stránek s pornografickým, extremistickým, jakýmkoli způsobem 
diskriminačním a násilí oslavujícím obsahem je zakázáno. V případě porušení předpisů následuje 
varování a poté vyloučení z používání internetu. 

  



6 
 

 
5. Domovní řád 

 

a. Uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby nerušili ostatní nebo je neomezovali ve využívání knihovny. 
 

b. Děti musí být během pobytu v knihovně pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců. 
 

c. V knihovně je zákaz kouření. 
 

d. Jídlo a pití je povoleno pouze v prostorách, které jsou pro tento účel označeny.  
 

e. Telefonování mobilními telefony není povoleno.  
 

f. Je nutno dbát pokynů personálu knihovny.  
 

g. Vedení knihovny je oprávněno vyloučit dočasně nebo trvale z používání knihovny osoby, které 
hrubě nebo trvale porušují uživatelský řád; tímto vyloučením nevzniká nárok na vrácení zaplacených 
ročních poplatků.  
 

h. Za oděvy a další odložené cenné předměty se neručí. 

 


