Provozní řád zvukové knihovny
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Adresa: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 465 521 168, 465 524 444
E-mail: knihovna@knihovna-uo.cz
Web: www.knihovna-uo.cz

1.

Služby zvukové knihovny jsou určeny zdravotně postiženým čtenářům se specifickými vadami,
které mají za následek znemožnění nebo omezení čtení klasických tiskových dokumentů.
Oprávnění k využívání služeb se prokazuje doporučením očního nebo jiného odborného lékaře.

2.

Služby zvukové knihovny jsou poskytovány zdarma. Fond zvukových knih zahrnuje nahrávky
literárních, literárně-dramatických a obdobných děl. Jejich nosiči jsou magnetofonové kazety,
CD a soubory ve formátu MP3.

3.

Osobní údaje čtenářů jsou získávány a uchovávány pouze pro vedení čtenářské evidence a
ochrany knihovního fondu a jsou zpracovávány v souladu s požadavky zákona o ochraně
osobních údajů č. 101/2000 Sb. a zákona o autorských právech č. 121/2000 Sb. V platném
znění. Knihovna není oprávněna požadovat, shromažďovat a uchovávat citlivé osobní údaje.
O oprávněnosti využívat služby zvukové knihovny rozhoduje doporučení očního nebo
odborného lékaře.

4.

Uživatel je povinen dodržovat provozní řád, ohlásit knihovně změnu jména a adresy, oznámit
poškození, zničení, případně ztrátu zvukového dokumentu nebo zásilky.

5.

Zvukové knihy jsou určeny pouze pro domácí použití a potřebu čtenáře, kteří jsou povinni
dodržovat veškerá autorská práva chráněných děl. Musí učinit taková opatření, aby nedošlo
k jejich zneužití neautorizovaným kopírováním, rozšiřováním, úpravám a jakékoli formě
přenosu díla nebo jeho části, pronájmu, výměně mimo výpůjční proces v knihovně, projekci a
dalším formám předvádění pro jiné než domácí účely.

6.

Čtenáři zvukové knihovny vzhledem ke zdravotnímu postižení mohou písemně zmocnit osobu,
která bude jejich absenční výpůjčky realizovat. U dětí do 15 let přebírají zodpovědnost rodiče
(zákonní zástupci).

7.

Podmínkou pro půjčování zvukových knih je řádné vyplnění přihlášky, která obsahuje potvrzení
očního nebo jiného odborného lékaře, příp. oprávněné organizace zdravotně postižených.
Knihovník je před podpisem této přihlášky povinen seznámit čtenáře s podmínkami půjčování
obzvláště se zřetelem na dodržování autorského zákona.

8.

Provozní doba: v otevírací době knihovny, dle potřeby – po dohodě s výpůjční službou
v dospělém oddělení. Zvukové knihy jsou půjčovány na hudebním oddělení Městské knihovny.

9.

Výpůjční lhůta je stanovena na 1 měsíc. V případě potřeby může být na základě dohody
prodloužena. Jestliže čtenář bez udání důvodu nedodrží výpůjční lhůtu, je upomenut. Pokud
nevrátí knihy ani po třetí upomínce, jsou dokumenty vymáhány soudní cestou.
V odůvodněných případech knihovna rozhoduje individuálním způsobem.

10. Za vypůjčené zvukové knihy přejímá každý čtenář osobní odpovědnost. Při manipulaci s nimi je
třeba zachovávat opatrnost a čistotu a dbát na bezprašnost prostředí. Čtenář je povinen
udržovat v dobrém stavu i technické zařízení, na kterém jsou zvukové knihy přehrávány.

11. Při vracení zvukových knih je čtenář povinen upozornit na každou závadu, kterou při
manipulaci s nimi objevil nebo sám způsobil, a to pokud možno s přesným udáním druhu
závady. Čtenář nesmí sám provádět jakékoliv opravy poškozených nosičů. Vzájemná výměna
nebo půjčování zvukových knih mezi čtenáři bez přímé účasti knihovny je vyloučena.
12. Zvukové knihy jsou půjčovány buď osobně, prostřednictvím zásilkové služby nebo pověřenou
osobou po předložení čtenářského průkazu. Ztrátu průkazu je třeba ihned nahlásit, aby
nedošlo k jeho zneužití.
13. Pořizování kopií zapůjčených zvukových knih je zakázáno s ohledem na zákonná autorská
práva.
14. Zásilky jsou odesílány doporučeně a jako slepecký tisk jsou podle poštovního řádu osvobozeny
od všech poplatků.
15. Pracovnice zodpovědná za provoz zvukové knihovny a nákup zvukových knih: Mgr. Marta
Suchomelová
V platnosti od 1. 3. 2011
PhDr. Jana Kalousková
ředitelka MěK

