
MĚSTO SLANÝ 
Velvarská 136 
Slaný 
Provozovatel a zřizovatel knihovny a infocentra 
 
 

Dodatek č. 1 Knihovního řádu Knihovny Václava Štecha 
a Infocentra Pod Velvarskou branou, Slaný 

 
 
čl. 2 zní takto: 

 

2. Základní členění: 
2.1. Knihovna Václava Štecha 

2.1.1. Oddělení pro dospělé čtenáře (beletrie, naučná literatura, časopisy, AV média, 
donášková služba, absenční půjčování dekových her); 

2.1.2. Oddělení pro děti a K – klub (dětská beletrie, naučná literatura, dětské časopisy, AV 
média, veřejný internet, absenční půjčování deskových her, absenční půjčování 
tematických kufříků, besedy, knihovnicko-bibliografické lekce); 

2.1.3. Studovna (fond naučné literatury a regionální literatury k prezenčnímu studiu, denní 
tisk, časopisy, veřejně přístupný internet, MVS, čtečka elektronických knih, kopírování, 
skenování, laminování, tisk, balení donesených knih na objednávku, kroužková vazba); 

2.1.4. Pobočka Na Dolíkách (beletrie a naučná literatura pro dospělé i děti, časopisy pro 
dospělé i děti, AV média, MVS, absenční půjčování deskových her, absenční půjčování 
tematických kufříků, veřejně přístupný internet, kopírování, skenování, tisk, 
laminování, balení knih); 

2.1.5. Pobočka Dolín (beletrie a naučná literatura pro dospělé i děti, veřejně přístupný 
internet, absenční půjčování tematických kufříků); 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti 3. 9. 2014. 
 
Zpracovala: Zoja Kučerová 
Schválila:  Rada města na 81. jednání dne 3. 9. 2014 
Vydává: Město Slaný 
Počet příloh: 2 
 
 

…………………………………………………. 
      Mgr. Martin Hrabánek 

starosta města Slaného 
 
Přehled příloh zní takto: 
Přílohy. č. 1 Výpůjční doba 
Příloha č. 2 Ceník služeb 
Příloha č. 3 Pravidla pro absenční půjčování deskových her 
Příloha č. 4 Pravidla přístupu na veřejný internet 
Příloha č. 5 Pravidla pro půjčování čteček elektronických knih 
Příloha č. 6 Pravidla pro absenční půjčování tematických kufříků 



Příloha č. 3 se mění takto:   

 
           Příloha č. 3 

Pravidla absenčního půjčování společenských her: 
 

- Společenské hry (SH) se půjčují v oddělení pro dospělé, dětském oddělení a 

v pobočce Na Dolíkách; 

- SH si mohou vypůjčit pouze čtenáři s platnou registrací, kteří nemají žádné resty v 

jiném oddělení knihovny; 

- SH se půjčují jen čtenářům starším 15 let, čtenářům mladším 15 let se desková hra 

půjčí oproti podpisu zákonného zástupce, který podepíše souhlas s pravidly 

půjčování SH; 

- Půjčuje se pouze jedna SH na 1 měsíc; 

- Před absenčním vypůjčením je spolu se čtenářem zkontrolován obsah hry, čtenář 

obdrží potvrzení o výpůjčce spolu se seznamem všech komponentů hry; 

- Čtenář je povinen vrátit SH ve stanoveném termínu; 

- V případě poškození nebo ztráty jednotlivých komponentů hry nebo samotné hry, je 

čtenář povinen uhradit vzniklou škodu buď zakoupením stejné hry, nebo finanční 

náhradou. K ceně bude zahrnuta i výše za zpracování dokumentu (totéž platí i při 

ztrátě jednoho komponentu); 

- Při ztrátě jednoho druhu komponentu nahradí čtenář celou sadu; 

- Při vracení SH je znovu zkontrolován spolu se čtenářem obsah hry. 

 

 

   



          Příloha č. 6 

 

Pravidla absenčního půjčování tematických kufříků: 

 

- tematické kufříky jsou zaevidovány v Knihovně V. Štecha Slaný ; 

- kufříky jsou určeny dětem i jejich rodičům ke společnému trávení volného času a k 

rozvoji dětské osobnosti. Rodiče v kufříku naleznou spoustu inspirace i konkrétního 

materiálu k objevování a povídání si s dítětem na dané téma; 

- každý kufřík obsahuje knihy, hry, didaktické pomůcky, hračky apod. Vždy na jedno, 

konkrétní téma; 

- absenčně půjčujeme pouze 1 kufřík na 1 měsíc, bez možnosti prodloužení; 

- kufřík si mohou půjčit pouze čtenáři s platnou registrací (čtenář musí být v knihovně 

V. Štecha přihlášen alespoň 6 měsíců) a vyrovnanými závazky vůči Knihovně V. 

Štecha Slaný, na vratnou kauci 200 Kč; 

- čtenářům mladším 15-ti let se kufřík půjčí oproti podpisu zákonného zástupce; 

- čtenář je povinen kufřík užívat tak, aby nebyl poškozen ani kufřík ani jeho obsah. V 

případě, že dojde k poškození nebo ztrátě, byť i jednoho, komponentu, nahradí 

čtenář vzniklé náklady v plné výši; 

- před výpůjčkou je zkontrolován obsah kufříku a čtenář obdrží písemné potvrzení o 

výpůjčce; 

- seznam všech komponentů, každého kufříku, je vylepen na jeho vnitřní stěně. 

 

 


