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Článek 1
Poslání knihovny

1.1. Knihovna muzea je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou základní
knihovnou se specializovaným fondem.
1.2. Činnost knihovny se řídí těmito předpisy:
● Zákon č. 257/2001Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
● Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních služeb (knihovní zákon),
ve znění pozdějších předpisů;
● Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
● Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů;
● a dalšími příslušnými zákony a nařízeními.
1.3. Muzejní knihovna je knihovnou prezenční.

Článek 2
Knihovní fondy

2.1. Knihovna získává literaturu do fondu následujícími způsoby: nákupem, výměnou,
odkazy, dary, eviduje i publikace získané hlavní činností muzea a jeho zaměstnanci
(sborníky z konferencí, literaturu zakoupenou z grantů, reprezentační publikace, autorské
publikace zaměstnanců muzea atd.).
2.2. Knihovní fondy se půjčují pouze prezenčně. Výjimky povoluje pouze vedoucí muzea.
Pro půjčování dokumentů podléhajících zvláštnímu ochrannému režimu (§260 trestního
zákona a §205 trestního zákona), je používán badatelský list, který je přílohou
Knihovního řádu.

Článek 3
Práva a povinnosti čtenářů (uživatelů) knihovny muzea
3.1.Čtenáři se řídí knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny.
3.2. Čtenáři knihovny ručí za to, že vypůjčené knihy a jiné materiály vrátí nepoškozené.
3.3. Čtenáři nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů.
3.4. Pokud čtenář – uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může
být dočasně, či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny muzea.

Článek 4
Výpůjční služby

4.1. Knihovna půjčuje ze svých knihovních fondů knihy a další materiály pouze k
prezenčnímu studiu.
4.2. Vzácné knižní materiály jsou z běžného půjčování vyřazeny a mohou být půjčovány
pouze za podmínek stanovených muzeem pro badatele.
4.3. Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit vedoucí muzea či
jím pověřený pracovník půjčení knihy mimo budovu muzea.
4.4. Meziknihovní výpůjční služby se neposkytují.

Článek 5
Náhrady

5.1. Za poškozené nebo ztracené knihy a jiné materiály knihovna požaduje tyto formy
náhrady:
● uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném
vydání a vazbě;
● pokud to není možné, tedy dodáním vázané kopie, popřípadě zaplacením ceny kopie a
vazby;
● jestliže náhrada podle předcházejících bodů není možná, může se knihovna dohodnout
se čtenářem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny;
● nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.
5.2. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo
pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
6.1. Nedílnou součástí tohoto knihovního řádu je badatelský list.
6.2. Tento knihovní řád nabývá účinností k datu 1. září 2005.

Mgr. Jiří Mach
vedoucí muzea

Příloha č. 1

BADATELSKÝ LIST ČTENÁŘĚ KNIHOVNY MUZEA
PODLÉHAJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍMU OCHRANNÉMU REŽIMU

V Dobrušce dne: ………………..

………………………….
podpis

