Městská knihovna Beroun

Pravidla půjčování zvukových dokumentů
1. Zvukové dokumenty se půjčují v hlavní budově a na pobočce Městské knihovny Beroun.
Zvukové dokumenty je nutno vracet na stejném oddělení, kde byly vypůjčeny. Zvukový
dokument je chráněné dílo hudební, literární, dramatické a jiné, požívající na území České
republiky ochranu podle autorského zákona.
2. Registrovaní čtenáři si mohou zvukové dokumenty zapůjčit domů (absenčně) po uplynutí tzv.
povinné odkladné lhůty pro absenční půjčování, neregistrovaní zájemci pouze v prostorách
knihovny (prezenčně).
3. Uživateli/čtenáři vznikne jeho zapůjčením právo na dočasné užívání zvukového záznamu pro
soukromé využití.
4. V případě prezenční výpůjčky lze dokumenty přehrávat pouze na počítačích knihovny, ne na
vlastních technických zařízeních. Uživatel je povinen dbát pokynů knihovnice.
5. Zájemce o výpůjčku zvukového dokumentu podepíše Pravidla půjčování zvukových dokumentů,
čímž se zavazuje k jejich dodržování a zároveň šetrnému zacházení s vypůjčeným dokumentem.
U dětí do 15 let podepisují Pravidla půjčování zvukových dokumentů jejich zákonní zástupci.
6. Pro absenční půjčování (domů) lze zapůjčit pouze ty tituly, u kterých uplynula zákonem
stanovená lhůta 9 měsíců od vydání či zkatalogizování, tzv. odkladná lhůta pro absenční
půjčování (termín je uveden u každého titulu).
7. Zvukové dokumenty, které ještě podléhají odkladné lhůtě, si mohou absenčně zapůjčit pouze
zdravotně postižení občané (nevidomí a slabozrací) po předložení průkazu ZTP.
8. Přehled zvukových dokumentů a CD-ROMů naleznete na našich webových stránkách nebo
v tištěných seznamech, které jsou k dispozici ve studovně hlavní budovy a na pobočce.
9. Maximální počet zapůjčených zvukových dokumentů na jednu průkazku je 5 kusů.
10. Výpůjční doba je stanovena na 30 dní s možností prodloužení, není-li na zvukový dokument
rezervace od jiného čtenáře.
11. Čtenář je povinen vrátit zvukový dokument ve stanoveném termínu. V případě prodlení platí
sankční poplatek dle platného ceníku knihovny.
12. Čtenář je povinen dokument vrátit neponičený a ve stavu umožňujícím jeho další používání.

13. V případě poškození či ztráty zvukového dokumentu je čtenář povinen koupit náhradou stejný
zvukový dokument, nebo uhradit jeho cenu v plné výši včetně manipulačního poplatku dle
knihovnou stanoveného ceníku.

Vyjádření čtenáře
Souhlasím s uvedenými pravidly, která se zavazuji dodržovat.
Registrační číslo ……………………………………………….
Jméno čtenáře …………………………………………………
Podpis ……………………………………………………………..
Datum ……………………………………………………………..

Vyjádření zákonného zástupce u čtenářů do 15 let
Souhlasím s tím, aby si můj syn / moje dcera půjčoval/a zvukové dokumenty za výše uvedených
pravidel. Potvrzuji, že jako zákonný zástupce čtenáře/ky přebírám za výpůjčky zvukových dokumentů
zodpovědnost a jsem si vědom/a následků spojených s jejich ztrátou, poškozením či zničením.

Registrační číslo ……………………………………………….
Jméno čtenáře ……………………………………………….
Jméno jednoho z rodičů či zákonného zástupce ……………………………………………….
Podpis jednoho z rodičů či zákonného zástupce ……………………………………………….

