VÝPŮJČNÍ ŘÁD
Knihovny Regionálního muzea v Teplicích, příspěvková organizace
Č. evidence MK ČR 3233/2002, sigla TPE 001

Výpůjční řád Knihovny Regionálního muzea v Teplicích,p.o. (dále jen RMT) byl vydán v souladu se
zákonem č. 257 /2001 Sb. a vyhláškou MK ČR č. 88/2002 Sb. v zájmu zabezpečení ochrany fondů Knihovny RMT
a je závazný pro všechny pracovníky muzea, externí výpůjčitele a badatele s účinností od 1.7.2010.
1. Knihovna RMT je základní knihovnou se specializovanými fony/specializovanou knihovnou ve smyslu
§ 3, odst. c./d. zákona č. 257/2001 Sb., č. evidence MK ČR 3233/2002, sigla TPE 001.
2. Knihy jsou uloženy v uzavřených depozitářích a z místa je smí vyjímat pouze knihovník. Mimo pracovníky
knihovny nemá do depozitářů nikdo přístup.
3. Badatel, který není pracovníkem muzea, vyplní při první návštěvě badatelský list, kde uvede jméno,
příjmení, email, datum narození, trvalé bydliště, číslo průkazu totožnosti, eventuálně zaměstnání
a zaměstnavatele nebo doporučení, účel studia a podpisem potvrdí, že bude dodržovat Výpůjční řád.
4. Badatel je povinen se zdržovat pouze v prostorách studovny a dodržovat pokyny knihovníka. Při každé
návštěvě se zapíše do knihy návštěv knihovny, kde uvede jméno a studované téma.
5. Osobám, které nedodržují pravidla Výpůjčního řádu a pokyny pracovníka knihovny nebo nešetrně
zacházejí s vypůjčeným materiálem, může být přístup do knihovny zamezen.
6. Použití fotoaparátů a jiných reprodukčních přístrojů se řídí interními pokyny pro fotografování
a filmování v RMT. Knihovník může stanovit ještě podmínky zvláštní.
7. Jde-li o knihy zvlášť cenné, nebo o ty, jejichž půjčování není ve veřejném zájmu, je jejich zapůjčení vázáno
na předložení potvrzení o účelu studia a vyžaduje se souhlas vedoucího knihovny nebo ředitele muzea.
8. Knihy jako dlouhodobé nebo krátkodobé výpůjčky jsou zapůjčovány pracovníkům RMT do jejich
pracoven v muzeu. Pracovník stvrzuje převzetí knihy svým podpisem na výpůjčním lístku a po dobu
výpůjčky za ni zodpovídá. Knihovník vede přesnou evidenci těchto výpůjček. Knihy půjčené jako
dlouhodobé výpůjčky mohou být knihovníkem vyžádány zpět, aby mohly být k dispozici jiným pracovníkům
nebo badatelům ve studovně. Pokud si pracovníci půjčují jednotlivá čísla časopisů, jsou povinni je na vyzvání
vrátit, aby mohla být provedena kompletace ročníků.
9. Čtenář, který si vypůjčuje mimo budovu RMT, vyplní badatelský list. Půjčuje-li si knihy instituce, pověří její
ředitel pracovníka, který bude odpovídat za výpůjčky. Při každé výpůjčce vyplní a podepíše uživatel
stvrzenku a odpovídá za knihu a její řádné vrácení, v případě studia knihy sbírkového fondu se vyplní
i žádanka.
10. Knihy mimo budovu RMT se půjčují nejvýše na dobu 4 týdnů. Právo půjčovat knihy mimo budovu muzea
může být kdykoli odvoláno, nedodržuje-li uživatel výpůjční lhůtu, vrací knihy poškozené, nebo je půjčuje
dalším osobám a nedodržuje sjednané podmínky.
11. Vzhledem k informační hodnotě mohou být knihy ze sbírkového fondu zapůjčeny uživateli, výhradně
však k prezenčnímu studiu ve studovně RMT nebo výjimečně pracovníku na pracoviště v objektu RMT se
souhlasem vedoucí knihovny, a to jako krátkodobá výpůjčka.

12. Knihy odborné i sbírkové mohou být využity i k výstavním a dalším kulturně výchovným účelům, a to za
podmínek stanovených „Režimem nakládání se sbírkami RMT“, platným od 1.9. 2010.
13. Výpůjčitel odpovídá za řádné vrácení knihy. Při poškození nebo ztrátě knihy je povinen zajistit
neporušený výtisk téhož díla ve stejném vydání a vazbě. Jestliže to není možné, dodá vázanou kopii knihy
(popřípadě zaplatí cenu kopírování a vazby). Jestliže náhrada podle předchozího není možná, knihovna se
dohodne s výpůjčitelem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné hodnoty nebo
požaduje finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době poškození nebo ztráty.
14. Základní služby poskytuje knihovna zdarma. Účtuje podle platných předpisů jiné další úkony, jako
pořizování kopií a opisů, povolení k reprodukci, upomínky o vrácení, rešerše (dle Ceníku RMT).
Poplatky za upomínky: I. upomínka 30,- Kč, II. upomínka 40,- Kč, III. upomínka „doporučeně“ 60,- Kč,
předžalobní upomínka 100,- Kč
15. V případě kopírování z fondu knihovny je vedoucí knihovny oprávněna určit, které materiály mohou být
z kopírování trvale vyloučeny, zejména z důvodu jejich dalšího poškození, nebo je-li zhotovení kopie
v rozporu s právními předpisy, jde-li o vzácné tisky apod.
16. Vypůjčené knihy lze půjčovat dalším zájemcům pouze prostřednictvím knihovny, nikoliv přímo
uživatelem. Stejně tak kopie zhotovené z fondu knihovny mohou badatelé využít pouze pro vlastní potřebu.
17. Badatel je ve svých vědeckých nebo jiných pracích povinen uvést jako zdroj Knihovnu RMT, knihovní
sbírku, kterou studoval a signaturu sbírkové publikace, dále je povinen oznámit bibliografické údaje o své
práci. V případě jejího publikování je povinen zaslat Knihovně RMT jeden její výtisk, pokud čerpal při svém
studiu ze sbírkového fondu knihovny muzea.
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