Řád Obecní knihovny v Šanově
Knihovna je knihovnou základní (nikoliv archivní) a
je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem
všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické
služby.
Uživatelem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba
vydáním Čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky
(podpis zákonného zástupce u dětí mladších 15let).
Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem, dodržovat pokyny knihovníka, musí se
podrobit stanoveným opatřením a v prostorách knihovny zachovávat klid a pořádek.
Knihovna půjčuje dokumenty z vlastního fondu nebo z knihovního fondu jiné knihovny
prostřednictvím meziknihovních služeb.
Uživatel může požádat o rezervaci chtěného dokumentu tzv. zamluvenku.
Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit veškeré
zjištěné závady.
Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 30 dnů a může se až dvakrát prodloužit,
požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat
vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil,
jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit škodu.
Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj či do textu, nebo jiným způsobem do dokumentu
zasahovat.
Mimo knihovnu si uživatel může půjčit nejvýše 5 knih a 3 časopisy.
Vypůjčený dokument nesmí uživatel půjčovat dalším osobám a ručí za něj do té doby, dokud
má knihovna o výpůjčce záznam.
Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli
poplatek z prodlení (upomínka).
První upomínka (ústní) je bez poplatku
Druhá upomínka (písemná) je za poplatek 50,- Kč
(druhá upomínka bude zaslána čtenáři po 14 dnech od první ústní upomínky)
Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě
stanovené knihovnou nahradit škodu. O způsobu náhrady dokumentu
rozhoduje knihovna.
Za manipulaci a vystavení čtenářského průkazu se poplatek neúčtuje.

