
Příloha č. 3 knihovního řádu Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm 

 

Výpůjční řád Zvukové knihovny 

 

1. Zvuková knihovna je součástí oddělení čítárny a studovny Městské knihovny Rožnov pod 
Radhoštěm. Poskytuje své služby občanům města Rožnova i ostatním občanům regionu. 

2. Kompletní fond zvukové knihovny je k dispozici pouze zdravotně postiženým čtenářům 
(registrovaným dle bodu 3. tohoto řádu). Ostatním čtenářům není možné půjčovat zvukové 
knihy z produkce Knihovny tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. 

3. Podmínkou pro půjčování zvukových knih je řádné vyplnění přihlášky (dle Knihovního řádu), 
která musí obsahovat i potvrzení lékaře, příp. organizace ZP (potvrzení neobsahuje diagnózu). 
Osobní údaje čtenářů (dle ustanovení čl. 5 knihovního řádu) jsou získávány a uchovávány pouze 
pro vedení čtenářské evidence a ochrany knihovního fondu a jsou zpracovávány v souladu s 
požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a zákona o autorských právech č. 
121/2000 Sb. v platném znění. 

4. Zdravotně postižení uživatelé služeb zvukové knihovny (registrovaní dle bodu 3. tohoto řádu) 
jsou osvobozeni od registračního poplatku. 

5. Fond zvukových knih zahrnuje nahrávky literárních děl všech žánrů pořízené na 
magnetofonových kazetách a CD (ve formátu audio a mp3). Fond slouží zdravotně postiženým, 
především nevidomým a těžce zrakově postiženým.  

6. Uživatel je povinen dodržovat knihovní řád, ohlásit knihovně změnu jména a adresy, oznámit 
poškození, zničení, příp. ztrátu zvukového dokumentu. 

7. Výpůjční lhůta je stanovena na 20 kalendářních dnů. V případě potřeby může být na základě 
žádosti prodloužena. Jestliže čtenář bez udání důvodu nedodrží výpůjční lhůtu, je upomenut 
dle knihovního řádu Městské knihovny.  

8. Za vypůjčené zvukové knihy přejímá každý uživatel osobní odpovědnost. Vypůjčené kazety je 
nutno ukládat v čistém, bezprašném prostředí a při manipulaci s nimi je třeba dbát na šetrné 
zacházení, aby nedošlo k poškození média nebo obalu. Každý čtenář je povinen udržovat v 
dobrém stavu technické zařízení, na kterém jsou kazety přehrávány. 

9. Při vracení zvukových knih je čtenář povinen upozornit na každou závadu, kterou při 
manipulaci s nimi objevil nebo sám způsobil. Je nepřípustné, aby čtenáři sami prováděli 
jakékoliv opravy poškozených nosičů. 

10. Za neúmyslné poškození nahrávek nepožadujeme náhradu. Dojde-li však vinou hrubé 
nedbalosti ke zničení nebo ztrátě nosičů, budou příslušnému čtenáři předepsány k náhradě dle 
ustanovení knihovního řádu městské knihovny. 

11. Vzájemná výměna nebo půjčování nahrávek mezi čtenáři bez přímé účasti knihovny je 
vyloučena. 

12. Pořizování kopií zapůjčených zvukových knih není přípustné s ohledem na zákonná práva 
autorů. 

13. Zvukové knihy jsou půjčovány buď osobně, nebo pověřenou osobou po předložení čtenářského 
průkazu. Ztrátu průkazu je třeba ihned nahlásit. 

14. Tento výpůjční řád zvukové knihovny nabývá účinnosti dne 30.6.2018 jako Příloha č. 3 
Knihovního řádu Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace. 

 
Bc. Pavel Zajíc 

ředitel Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace 


