Příloha Knihovního řádu KJM č. 7

Provozní řád Knihovny pro nevidomé a slabozraké


Uživatelem Knihovny pro nevidomé a slabozraké v KJM se může stát pouze
osoba se zrakovým či jiným zdravotním postižením, jež znesnadňuje čtení knih v
tištěné podobě nebo běžným způsobem. Tuto skutečnost je nutné doložit
potvrzením lékaře, předložením průkazu ZTP/P, případně doporučením
Tyflocentra, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR či jiné
organizace pro nevidomé a slabozraké.



Fond tvoří zvukové knihy na CD, MC, MP3, knihy a noty v bodovém písmu,
periodika zaměřená na zdraví a hmatové obrázkové knihy. Tyflopomůcky se
půjčují v Hudební knihovně.
Výpůjční lhůta všech dokumentů a přenosných přehrávačů zvukových knih z
Knihovny pro nevidomé a slabozraké je 42 dnů.
Knihovna může půjčení dokumentu na MP3 nahradit jeho kopií.





Vzhledem k provozním důvodům oddělení lze na počkání nahrát zvukové knihy v
maximální velikosti 4 GB. V ostatních případech budou zvukové knihy nahrány
dle domluvy.



Kopírovací služby se poskytují pouze z fondu Knihovny pro nevidomé a
slabozraké na žádost uživatele na jeho médium. Uživatel, pro kterého byla kopie
zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č.
121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění.
Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s
právními předpisy nebo hrozí-li poškození techniky.
Po předchozí domluvě jsou výpůjčky z ostatních oddělení ÚK zprostředkovány
prostřednictvím knihovníka a jsou k vyzvednutí v Knihovně pro nevidomé a
slabozraké. Pro výpůjčky platí podmínky půjčování dokumentů podle Knihovního
řádu KJM.






Za vypůjčené dokumenty a přenosné přehrávače zvukových knih přejímá každý
uživatel odpovědnost.




Vrácené MC kazety musí být přetočeny na začátek strany A.
Vypůjčené dokumenty a přenosné přehrávače zvukových knih je nutné ukládat v
čistém prostředí a při manipulaci dodržovat základní pravidla hygieny.
Případné poškození je třeba ohlásit, za neúmyslné poškození dokumentu není
požadována náhrada. V případě poškození nebo ztráty přenosného přehrávače
zvukových knih či jeho příslušenství je čtenář povinen vzniklou škodu uhradit dle
platného Ceníku KJM.
Výpůjčku přenosného přehrávače zvukových knih lze poskytnout pouze
registrovaným čtenářům od 15 let s platným čtenářským průkazem a
vyrovnanými závazky.












Před každým zapůjčením přenosného přehrávače zvukových knih je
knihovníkem zkontrolována jeho funkčnost.
Prezenční poslech je umožněn v Knihovně pro nevidomé a slabozraké a v
Hudební knihovně.
Knihovna pro nevidomé a slabozraké poskytuje registrovaným čtenářům přístup
na Internet s využitím specializovaných PC s hlasovým výstupem pro nevidomé a
zvětšovacím programem pro slabozraké. PC s možností zvětšování textu je k
dispozici rovněž v Hudební knihovně.
Ke čtení tištěných dokumentů včetně cizojazyčných textů lze využít digitální lupu
a čtecí zařízení s hlasovým výstupem.
Další zvětšovací a čtecí zařízení určené k prezenčnímu půjčování jsou k
dispozici v Knihovně pro dospělé a v čítárně.

POTVRZENÍ PRO KNIHOVNU JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ
Zdravotní stav
pacienta/pacientky……………………………………………..…..znemožňuje/
významně komplikuje čtení klasicky tištěných dokumentů. Vzhledem k tomu, že se
jedná o dlouhodobý stav, doporučuji využívat služeb Knihovny pro nevidomé a
slabozraké KJM.
Datum…………………………… Razítko a podpis lékaře……………………………

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já ....................................................................... čestně prohlašuji, že materiály z
Knihovny pro nevidomé a slabozraké potřebuji
pro........................................................................účely, a že služeb této knihovny
budu využívat pouze pro svoji vlastní potřebu, nebudu pořizovat další kopie
literárních děl s ohledem na zákonná práva autorů a zavazuji se dodržovat výpůjční
řád této knihovny.
-----------------------------------------------------------------------datum, podpis čtenáře a číslo čtenářského průkazu
------------------------------------------------------------Za knihovnu: datum a podpis
______________________________________
příspěvková organizace
příspěvková organizace ČÍSLO: ..................................

PŘIHLÁŠKA ČTENÁŘE KNIHOVNY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ
Jméno a příjmení, titul (hůlkovým písmem)
__________________________________________________________________________
Datum narození: ___________________________________________________________
Trvalé bydliště:
Ulice:_____________________________________________________________________
_
Místo:___________________________________________________________________
PSČ:_____________________________________________________________________
Telefon:__________________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________
DALŠÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Kontaktní adresa:
Ulice:____________________________________________________________________
Místo:____________________________________________________________________
PSČ:_____________________________________________________________________
DALŠÍ ÚDAJE:
Povolání: □ student, učeň □ pracující, mateřská □ žák do 15 let □ důchodce
□ ZTP, ZTP-P □ ostatní
Vzdělání: □ základní □ středoškolské □ vysokoškolské
Souhlasím, aby osobní údaje v této přihlášce používala Knihovna Jiřího Mahena v Brně k
evidenci uživatelů. Knihovna se jako registrovaný správce osobních údajů zavazuje nakládat
s poskytnutými daty v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Za
nezletilého podepíše přihlášku jeho zákonný zástupce, který se prokáže platným OP a nese
za vypůjčené materiály odpovědnost. Pokud písemně nepožádám o ukončení zpracování
svých údajů, beru na vědomí, že po ukončení členství bude provedena likvidace osobních
údajů podle skartačního řádu KJM.
Zavazuji se dodržovat Knihovní řád KJM a provozní řád Knihovny pro nevidomé a
slabozraké, který je nedílnou součástí Knihovního řádu KJM. Literární díla využiji pouze pro
vlastní potřebu a nebudu pořizovat další kopie s ohledem na zákonná práva autorů.
Datum:…………………………………………......
Podpis čtenáře:………………………………………..
Za KJM kontroloval – podpis:……………………………………

