
Knihovní řád Knihovny Národního památkové ústavu _ ústředního
pracoviště

I.
Zák|adní ustanovení

Cl. 1. Generální ředitelka Národního památkového ústavu podle $ 4' odst. 7 zákona č.
257l200I Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb (knihovní zákon),ve zněni zákonač,. Il2005 Sb. (dále jen ,,KZ,,) vydává
tento Knihovní řád Knihovny Národního památkového ústavu - ústředního pracoviště.

Cl. 2 Podle $ 4, odst. 6 KZ knihovnarealizuje právo oběana na svobodný arcvný přístup
k informacím a tím naplňuje č|. 17 odst. 4 Listiny zák|adníchptáv a svobod. Vybrané veřejné
knihovnické a informační služby jsou posk1továny zdarma.

Čl. 3 Posláním Knihovny NPÚ - Úr;e shromaŽďovat' evidovat, zptacovávat, uchovávat a
zpřístupňovat dokumenty týkqící se oboru památkové péče a oborů spřízněných.

il.
Knihovní a informační zdroje

Čl. 1 Tématická adruhová skladba knihovního fondu odpovídá svým zaměřením potřebám
oboru památkové péče. Knihovní fond je systematicky doplňován nákupem, výměnou a dary.

Cl. 2 Knihovní fond je uloŽen v prostorách knihovny, v depozitáři a v příručních knihovnách
odboru archeologie (ARCH) a odboru dokumentace a informačních systémů (SSKP).

CI,3 Zaknihy v příručních knihovnách na jednotlivých odděleních nese odpovědnost
pověřený zaměstnanec NPÚ ÚP.

III.
Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje své služby přednostně pracovníkům NPÚ a zároveibezplatně
zpřístupňuje dostupné knihovní dokumenty veřejnosti. Vybrané služby jsou zpoplatněny v
souladu s $ 4 zák. ě.257l200I Sb. (KZ). Ceník poplatků a placených služeb je přílohou č.1
tohoto Knihovního řádu.
Knihovna poskyuje týo sluŽby:

a) zpřístupňuje dostupné dokumenty z vlastního knihovního fondu nebo prostřednictvím
meziknihovních výpůj čních služeb

b) referenční a rešeršní sluŽby
c) elektronické sluŽbv



l
IV.

UŽivate|é
Čl. 1 Kategorie uživatelů

a) pracovníci NPÚ
b) veřejnost

cl.2
UŽivatelem knihovny se stává kůdý zaměstnanec NPÚ po předložení pracovního průkazu,

kdy číslo osvědčení slouží jako číslo průkazu. Platnost průkazu pro zaměstnance NPU trvá do

ukončení pracovního poměru.

Čt. z z řad veřejnosti se stává uživatelem knihovny každá osoba starší 15 let po předloŽení

identifikačního prukazu a vyplnění přihlášky' na jejímžzák|adě získáčtenéňský průkaz
(příloha č.2) a zap|acení administrativního poplatku. Platnost průkazu pro veřejného uživatele
trvá jeden rok a je prodlůžována po uhrazení poplatku.

Čl. 4 Povirrrrosti uŽivatelů
Všichni uživateléjsou povinni seznámit se s Knihovním řádem a dodrŽovat výpůjční řád
knihovny. I]žir,'atelé jscru povirrni lespektor,at všecltna práva aritorsl*á a práva s trimi
související' UŽivatelé jsou pclvinni zejrrréna zaclrovávat klid a nesmí obtěŽovat a omezorzat v
právu na pokojrré vyuŽivání Stlldovny své okolí. Uživatelé rrerespektující tato pravidla mcrlrou

být r..ykázáni z prostor krrihovny"

V.
Výpůjční řád knihovny

Cl. 1. Podmínky půjčování
Půjčování dokumentů z vlastního knihovního fondu je bezp|atné. Absenční výpůjčky se
poskytují všem uživatelům. Maximální počet absenčních výpůjček je 10 na osobu.

C|.2 Zptsoby půjčování
Publikace se půjčují evidovaným čtenářům po vyplnění přihlášky/předloŽení platného
prukazu. Na kaŽdý půjčený dokument musí byt čitelně vyplněn výpůjční lístek (Příloha č' 3).

Knihovník zkontroluje správnost údajů uvedených na výpůjčním lístku.

Čt. : rypy výpůjček
a) prezenční - studium publikací jen v prostorách knihovny
b) absenční * moŽnost půjčení ryiryo prostor knihovny
c) trva|á-pro zaměstnance NPU UP neomezené výpůjční lhůtou

C|.4 Omezení výpůjěek
Vzhledem k potřebám pracoviště knihovna omezuje půjčování některých druhů dokumentů, a
to takto:

a) mimo prostor knihovny se nepůjčují informační prameny zaÍazené do příručního
fondu



b)

L)

d)
e)

jednotlivá čísla časopisů a uzavřené ročníky časopisů se absenčně pťrjčují jen
zaměstnancům NPÚ. ÚP na dobu 30 dnů
mimo prostor knihovny se nepůjčují rukopisy a výstavní katalogy
mimo prostor knihovny se nepůjčuje zahraniční literatura vvdanapřed rokem 1945
literatura vydaná před rokem 1880 se půjčuje jen zaměstnancům Ňpu - Úí:" ; na |4
dní

0 dokumenty mimořádné pořizovací hodnoty se půjčují výhradně se svolením vedoucí
knihovny

g) další dokumenty stanovené půjčitelem NPÚ

Cl. 5 Výpůjční lhůta
a) výp,ujčnj lhůta u trvalých výpůjček můŽe trvat do ukončení pracovního poměru na

NPU - UP podle povahy dokumentu a pokud není dokumentžádán jiným uŽivatelem.
Zaměstnanec NPÚ - Úr;e povinen preatozit výpůjčky napožádán, knihovny. U
trvalých výpůjček je povinen při své delší absenci umoŽnit přístup k publikacím
dalším uživatelům.

b) Standardní výpůjční lhůta je 30 dní, pokud není uvedeno jinak. MůŽe byt dvakrát
prodlouŽena před jejím uplynutím.

c) Nevrátí-li uŽivate| vypůjčenou publikaci ve stanovené lhůtě, bude knihovnou
upomínán, buď e-mailem nebo poštou, přičemž je povinen uhradit administrativní
poplatek z prodlení' stanovený dle Ceníku poplatků. Třetí upomínka pro uživatele je
vždy zas|ána doporučeně poštou.

d) Nevrátí-li uŽivatel dokument ani po třetí upomínce, může ji NPÚ vymáhat soudní
cestou. Náklady navyméúlání hradí uživatel.

Čt. o Nanrady dokumentu
Poškození nebo ztrátu dokumentu je uŽivatel povinen knihovně nahradit jednou z těchto
forem určenou knihovnou:

a) dodáním neporušeného výisku téhož vydání a ve vyhovujícím stavu
b) dodáním svázané kopie
c) nahrazenímjinou publikací, přiměřeného obsahu a hodnoty

vI.
Závěrečné ustanovení

Tento Knihovní řád nabývá úČinnosti a p|atnosti dnem vydání ,' -
rr|. "*,,"p. .,!u ,ť*fu--,TnÉ. arch. NaděŽdáGoryczková'

,.,'' generálni,'ředitelka

,ri . ."'' r"
V Praze dne

Příloha č. 1 Ceník poplatků a placených služeb
Příloha č.2 CtenáŤský průkaz
Příloha č. 3 Výpůjční lístek 1 7.06- 2010



Příloha č. 1

Ceník poplatků a služeb

Přihláška veřejného uŽivatele - 60 Kč/rok

Poplatek za zaslání upomínky: 20 Kč/upomínka

Poplatek z prodlení: 5 Kči lpublikacelI d,etl/

Rešerše: Pracovníci NPÚ zdarma ; veřejnost 100 Kč/1 hod

Meziknihovní vÝpůj ční služba
Poštovné a poplatek určený Žáďanou knihovnou



Příloha č. 2

Čtenářský průkaz

př]jmenl a 'lmenc

adresa (bydIiŠtě)
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Příloha č. 3
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