
Dodatek ke Knihovnímu řádu, účinnému od 18. června 2018

Článek 26

Prodlužování výpůjční doby

Odst.  (6) se vypouští

Odst.  (7)  je upraven  následovně:

Prodlužování výpůjčky přes čtenářské konto je možné do té doby, než výpůjční lhůta vyprší. 
K prodloužení výpůjční doby přes čtenářské konto nedojde v případě, že je na knihu rezervace, není 
zaplacen registrační poplatek a dokument je již upomínán. V tom případě lze využít možnosti 
uvedené v odst. (4).

Článek 30

Výpůjční limity

Odst. (1) je upraven následovně:

V MěKSy může mít registrovaný čtenář vypůjčeno nejvýše 20 knihovních jednotek, z toho max. 5 
audioknih mluveného slova a 5 výpůjček audio CD. V dětském oddělení je to 15 výpůjček (z toho max.
2 stolní hry). 

Příloha č. 3 – Pravidla pro půjčování stolních her

Deskové hry jsou evidovány v dětském oddělení Městské knihovny ve Svitavách.

Deskovou hru si mohou půjčit pouze čtenáři s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči Městské 
knihovně ve Svitavách

Čtenářům mladším 15 let se deskové hry půjčují jen s doprovodem dospělé osoby. 

Absenčně se půjčují pouze dvě deskové hry na 1 měsíc. 

K Albi tužce je možné zapůjčit si max. 5 interaktivních knih. 

Před půjčením je čtenář povinen zkontrolovat si obsah hry dle přiloženého seznamu. V případě 
nesrovnalostí je třeba se obrátit na obsluhu.

Deskové hry se vrací výhradně v knihovně.

Obsah deskové hry bude při vracení obsluhou zkontrolován. Čtenář je povinen zůstat do doby, než 
bude hra zkontrolována. 

V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen 
uhradit vzniklou škodu. Pokud ztráta komponentu má vliv na průběh a funkci dané hry, je čtenář 
povinen uhradit celou hru. 



Příloha č. 4 – Pravidla pro půjčování elektronické čtečky knih

Odst. (1) je upraven následovně:

Elektronická čtečka se půjčuje registrovaným čtenářům starším 15 let s vyrovnanými závazky vůči 
MěKSy.

Odst. (3) je upraven následovně

Čtečka se půjčuje absenčně na 31 dnů za zálohu 1000 Kč, která bude vrácena po kontrole funkčnosti 
čtečky. Pokud bude čtečka vrácena vybitá a nebude moci být zkontrolována, záloha bude vrácena až 
po kontrole. 

Dodatek ke Knihovnímu řádu nabývá účinnosti dne 7. března 2022.
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