Mestská knižnica v Bratislave

OZNAM O ZMENÁCH
V KNIŽNIČNOM PORIADKU
A V CENNÍKU SLUŽIEB
S ÚČINNOSŤOU OD 04. 09. 2017

Bratislava, august 2017

Vážení čitatelia,
s účinnosťou od 4. septembra 2017 nadobúda platnosť
doplnené znenie Knižničného poriadku Mestskej knižnice
v Bratislave vrátane všetkých príloh. V Knižničnom
poriadku je zapracovaná zmena automatického
predlžovania výpožičiek na manuálne predlžovanie
výpožičiek a aktualizovaný je aj Cenník služieb – čítajte
v texte ďalej).
Dúfame, že zmeny prijmete s porozumením a našu
knižnicu budete naďalej radi navštevovať.
Mestská knižnica v Bratislave
August 2017

MANUÁLNE PREDLŽOVANIE VÝPOŽIČNEJ DOBY
DOKUMENTOV
V prípade, že čitateľ v prihláške uviedol svoju e-mailovú
adresu, knižnica mu nasledujúci pracovný deň po uplynutí
výpožičnej doby dokumentu zašle upozornenie o prekročení
výpožičnej doby. Ak čitateľ vráti dokumenty v deň odoslania
tohto upozornenia, resp. nasledujúce 2 pracovné dni, vyhne
sa plateniu sankčných poplatkov za oneskorené vrátenie
výpožičiek. Pokiaľ si výpožičnú dobu vypožičaných
dokumentov čitateľ chce predĺžiť, sám sa prihlasuje
do svojho konta v online katalógu, a jednotlivé výpožičky si
predlžuje manuálne – označením titulov dokumentov
do štvorčeka pred titulom a následným kliknutím na tlačidlo
PREDĹŽIŤ TITULY.

Predĺženie jedného titulu je možné najviac dvakrát.
Predlžovať tituly je možné 7 dní pred koncom výpožičnej
doby. Ak čitateľ opomenie manuálne predĺženie, hrozia mu
sankčné poplatky. V prípade potreby môže čitateľ požiadať
o predĺženie jednotlivé pracoviská (Úsek krásnej a
cudzojazyčnej literatúry, Úsek literatúry pre deti a mládež,
Úsek náučnej literatúry – Oddelenie odbornej literatúry
s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých, Oddelenie
hudobnej a umenovednej literatúry), a to osobne alebo emailom. V odôvodnených prípadoch (absencia e-mailovej
pošty zo strany čitateľa) je predĺženie výpožičnej doby možné
aj telefonicky – na takéto predĺženie však knižnica nedáva
záruku a neuznáva reklamácie. Predĺženie výpožičnej doby sa
považuje za novú výpožičku.
Predĺženie výpožičnej doby nie je možné, ak má čitateľ
priestupky (nezaplatené upomienky, načas nevrátené
výpožičky) alebo ak si dokument rezervoval iný čitateľ. Za
prekročenie výpožičnej lehoty si knižnica nárokuje od čitateľa
sankčné poplatky podľa platného Cenníka služieb. Čitateľom,
ktorí nevrátia literatúru včas, nebude knižnica do vyriešenia
celej záležitosti poskytovať žiadne knižničné služby.

ZMENY V CENNÍKU SLUŽIEB
S účinnosťou od 4. septembra 2017 dochádza k zmenám
v Cenníku služieb Mestskej knižnice v Bratislave.
Mení sa:
- finančná
náhrada
dokumentu:

strateného/poškodeného

-

uhradením poplatkov za každý poškodený/stratený
dokument osobitne podľa rozpisu v tejto tabuľke:

skutočná cena dokumentu
na knižnom trhu alebo
10 eur/dokument
+ manipulačný poplatok
vo výške 7 €/dokument
skutočná cena dokumentu
dokument
na knižnom trhu alebo
z Oddelenia odbornej literatúry
15 eur/dokument
a ONS
+ manipulačný poplatok
vo výške 7 €/dokument
skutočná cena dokumentu
dokument
na knižnom trhu alebo
z Oddelenia hudobnej
20 eur/dokument
a umenovednej literatúry
+ manipulačný poplatok
vo výške 7 €/dokument
dokument z Úseku
krásnej a cudzojazyčnej
literatúry a z Úseku
literatúry pre deti a mládež

Zavádza sa:
- manipulačný poplatok za vystavenie a predĺženie
čitateľského preukazu na 365 dní pre ťažko zdravotne
postihnutého
(po predložení
ŤZP
preukazu)
vo výške 1,00 €.
Zvyšuje sa:
- poplatok za poškodenie čiarového kódu z 0,30 €
na 1,00 €/dokument.
Ďalšie bezplatné
nezmenené.

či

spoplatnené

služby

zostávajú

Ďakujeme
Na Vaše návštevy sa tešíme

