VÝPOŽIČNÝPORIADOK
Obecnej knižnice v Nižnej Voli
č. 1/2015
Článok 1.
1. Knižničný fond (knihy, časopisy, špeciálne fondy) si má právo vypožičať každý občan, ktorý je
registrovaným čitateľom Obecnej knižnice v Nižnej Voli (ďalej len „obecná knižnica“) – vlastní jej
čitateľský preukaz – a súhlasí s týmto výpožičným poriadkom.
2. Čitateľom obecnej knižnice môže byť :
a) každý občan Slovenskej republiky vo veku od 15 rokov,
b) deti do 15 rokov sa môžu stať čitateľmi na základe prihlášky, ktorú podpíšu rodičia na dôkaz toho,
že berú zodpovednosť za požičané knihy svojho dieťaťa.
3. Čitateľský preukaz sa vydáva po predložení občianskeho preukazu.
4. Čitateľský preukaz platí jeden kalendárny rok a je neprenosný. Po uplynutí kalendárneho roku sa
čitatelia znovu zapisujú.
Zápisné za kalendárny rok je :
- pre dospelých 1,- euro
- pre deti do 15 rokov 0,50 eur
5. Ak čitateľ zmení meno, bydlisko, je povinný túto zmenu ihneď nahlásiť knižnici.

Článok 2.
1. Knižničné fondy a zariadenie knižnice sú obecným majetkom. Každý čitateľ je povinný ich chrániť a
nesmie ich poškodzovať.
2. Výpožičná lehota je diferencovaná podľa druhu knižničných jednotiek :
- knihy - 1 mesiac,
- periodiká - 1 týždeň.
Naraz si možno vypožičať 4 knihy a 4 periodiká.
3. Ak čitateľ nedodrží výpožičnú lehotu, je povinný hradiť obecnej knižnici výdavky spojené s
upomienkami :
- za 1. upomienku sa platí 1,50 eur
- za 2. upomienku sa platí 2,00 eur
- za 3. upomienku sa platí 2,50 eur

4. Ak čitateľ nevráti vypožičané knihy ani po doručení tretej upomienky, knižnica bude vymáhať od
čitateľa plnú hodnotu knihy, vrátane prirážky 100%.
5. Čitateľ je povinný vrátiť knižničné jednotky v neporušenom stave. Akékoľvek poškodenie
knižničných jednotiek, prípadne ich strata, musí byť čitateľom nahradená. Stratené či poškodené
knižničné jednotky možno nahradiť :
- tým istým dielom v rovnakom vydaní a väzbe,
- iným vydaním rovnakého diela,
- inou novou knihou z tej istej tematickej skupiny po dohode s knihovníkom.

Článok 3
1. Je nutné, aby čitateľ ihneď oznámil knižnici výskyt infekčnej choroby v rodine. Počas trvania tejto
choroby nemôžu byť čitateľovi poskytované výpožičné služby.
2. Za hrubé porušenie výpožičného poriadku Obecná knižnica Nižná Voľa môže na určitý čas,
prípadne natrvalo, zrušiť právo čitateľa na poskytovanie knižničných služieb.
3. Výpožičná doba : štvrtok 14:00 hod. – 16:00 hod.

Článok 4
1. Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Voľa sa na tomto výpožičnom poriadku Obecnej knižnice
v Nižnej Voli č. 1/2015 uznieslo na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa 21.08.2015.
3. Tento výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Nižnej Voli č. 1/2015 nadobúda účinnosť od 1.
septembra 2015.

Ing. Marcel Kaščák
starosta obce

Tento výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Nižnej Voli bol na úradnej tabuli obce:
vyvesený dňa: 21.08.2015
zvesený dňa: 01.09.2015

