Přílohy knihovního řádu MK Velvary
Ceník služeb a poplatků Městské knihovny ve Velvarech
I. Poplatky za služby
Kč
1

Roční registrační poplatek

dospělí (od 15 let) 50,děti do 15 let

20,-

děti do 6 let
(registrovaný
rodič)

zdarma

Jednorázový registrační poplatek

5,- / den

2

Poplatky za meziknihovní služby

do výše vynaložených
nákladů

3

Skenování

4

Tištěný výstup, kopírování – 1 list

do 4 stran
5 a více stran

zdarma
2,- / 1 strana

A4 čb 1 strana - text / obrázek
A4 čb oboustr. - text / obrázek
A4 barevně 1 strana - text / obrázek
A4 barevně oboustr. - text / obrázek

3,- / 4,4,- / 7,12,- / 15,20,- / 30,-

5

Laminování A4

20,-

6

Vratná záloha při výpůjčce čtečky

500,- Kč

II. Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
Kč
1

Poplatek z prodlení

2,- / 1 svazek

2

I. upomínka

10,- / 1 svazek + poštovné

3

II. upomínka

20,- / 1 svazek + poštovné

4

III. upomínka

40,- / 1 svazek + poštovné

5

Překročení výpůjční lhůty – čtečka el. knih

5,- / 1 den

6

Poškození knižní obalové fólie

5,-

7

Vystavení duplikátu čtenářského průkazu

20,-

8

Zničení, poškození štítku s čárkovým kódem

10,-

9

Manipulační poplatek při ztrátě dokumentu

50,-

10

Pokuta za nevyzvednutí MVS

10,- / 1 svazek

1
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Pravidla přístupu na internet
1. Internet v Městské knihovně Velvary je zpřístupněn především jako zdroj informací
sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům.
2. Přístup na internet je umožněn registrovaným uživatelům zdarma. Platnost registrace
je 12 měsíců, platnost jednorázové registrace je 1 den.
3. Přístup k internetu je uživateli omezen na dobu 30 minut, pokud čeká na přístup
k internetu další uživatel.
4. U jedné PC stanice mohou pracovat maximálně dva uživatelé.
5. Před zahájením činnosti se uživatelé prokazují pracovnici knihovny čtenářským
průkazem nebo osobním dokladem. Svým podpisem potvrdí souhlas s pravidly
přístupu na internet.
6. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows
a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
7. V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníky knihovny o pomoc
a konzultaci.
8. Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na pevný disk a spouštět
programy stažené z Internetu.
9. Není dovoleno využívat výpočetní techniku k výrobě nelegálních kopií dokumentů
(tištěných, zvukových, obrazových). Uživatel se nesmí snažit získat přístup ke
chráněných informacím.
10. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace SW a HW,
které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz PC nebo sítě (včetně škod
způsobených počítačovými viry). Veškeré náklady, které knihovně vzniknou vlivem
nekorektního nebo neautorizovaného přístupu uživatele ke zdrojům informací
prostřednictvím internetu, je uživatel povinen uhradit v plné výši.
11. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s erotickým,
pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky
propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
12. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními
předpisy ČR.
13. Přístup na internet je možné předem rezervovat (osobně či telefonicky). Rezervování
internetu je vázáno na určitou dobu, nedodržením pozbývá rezervace platnost.
14. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními
předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat,
rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat,
zejména ke komerčním účelům.
15. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat základní etické
normy.
16. Elektronickou poštu je možné využívat pouze na volně přístupných webovských
stránkách.
17. Informace získané při práci s Internetem je možné vytisknout za poplatek.
18. Při porušení pravidel využívání internetu bude uživateli ukončena práce s internetem,
případně bude vyloučen z přístupu k internetu v Městské knihovně Velvary.

