KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
OBECNEJ KNIŽNICE V ŠPAČINCIACH
V Špačinciach dňa 17.04.2013
Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Špačinciach upravuje vzájomné vzťahy
knižnice a jej používateľov.

1. Výpožičný čas
Deň: PONDELOK, STREDA, PIATOK
Od 15:00 hod. – do 18:00 hod.

2. Služby knižnice
Knižnica poskytuje tieto základné služby:
a) výpožičné:
- absenčné - požičiavanie kníh domov
- prezenčné - štúdium kníh a časopisov v knižnici
b) informačné - poskytovanie informácií
c) medziknižničné - zabezpečenie kníh z KŠK J. Fándlyho v Trnave alebo iných knižníc.
d) internet
e) kopírovanie, poplatok: jednostranné - 0,10 €, dvojstranné - 0,20 €

3. Registrácia a evidencia čitateľov
Zaregistrovanie čitateľa na 1 rok
- fyzické osoby nad 15 rokov

1,- €

- dôchodcovia

0,50 €

- držitelia preukazu ZŤP

0,50 €

- deti do 15 rokov

0,- €

- strata čitateľského preukazu

0,50 €

4. Čitatelia a používatelia
Čitateľom a používateľom knižnice sa môže stať každý občan, ktorý býva alebo pracuje
v obci a prihlási sa za čitateľa. Prihlásený čitateľ dostáva čitateľský preukaz, ktorý platí jeden
kalendárny rok. Jeho platnosť treba každý rok obnovovať.

5. Práva a povinnosti čitateľa
Výpožičná doba jednotlivých dokumentov je stanovená nasledovne:
- knihy – 1 mesiac
- časopisy – 1 týždeň
Po uplynutí výpožičnej doby si čitateľ môže výpožičku predĺžiť. Ak to neurobí, knižnica je
povinná čitateľa upozorniť. Za 1., 2., 3. upomienku vyberá knižnica poplatok 0,60 €.
Čitateľ ručí za požičané knihy, vracia ich v takom stave, v akom si ich požičal a nepožičiava
ich iným čitateľom. Stratenú alebo poškodenú knihu možno nahradiť:
- podobným titulom v rovnakej cene,
- peňažnou náhradou (cena knihy a manipulačný poplatok).
Stratu čitateľského preukazu, zmenu svojho mena, príp. bydliska je čitateľ povinný ohlásiť
knižnici.
Výnimku z knižničného a výpožičného poriadku povoľuje starosta obce.

Mgr. Július Zemko
starosta obce

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Špačince Uznesením č: 2/2013, bod 7
dňa 17.04.2013.

