•

•

Naučná literatura je seřazena podle
tzv. MDT (mezinárodní desetinné třídění),
což je číselné označení jednotlivých
vědních oborů.
Učebnice jsou seřazeny podle školních
předmětů.

P L AT B Y

Roční poplatek......................................... 50 Kč
Čipová karta............................................ 10 Kč
Duplikát čipové karty............................... 30 Kč
Rezervace knihy........................................ 7 Kč
Upomínky
• upozornění na překročení výpůjční lhůty...... 5 Kč
•
•

(zasílá se pouze na e-mail)
1. upomínka (15. den po překročení výpůjční lhůty)...
.................................................................. 15 Kč
advokátní upomínka (60. den po překročení
výpůjční lhůty).............................................. 30 Kč

Kopírování a tisk

DŮLEŽITÉ INFORMACE

•

•

Čtenářským průkazem může být i tvá
opuscard. Čtenářský průkaz nesmíš nikomu
půjčovat. Když ho ztratíš, nahlas co nejrychleji
ztrátu v dětské knihovně. Poté si koupíš nový
čtenářský průkaz (viz Platby).
Ztráta knihy – když ztratíš půjčenou knihu,
přijď co nejdříve ztrátu oznámit. Pracovníci
dětské knihovny se s tebou domluví
na způsobu náhrady.

(pro čtenáře s aktivním finančním kontem)
• černobílá strana A4.................................... 1,50 Kč
• černobílá strana A3......................................... 3 Kč
• barevná strana A4......................................... 15 Kč
• barevná strana A3......................................... 30 Kč

Malý průvodce pro čtenáře
O PŮJČOVÁNÍ A VRACENÍ

•

•

•

•

PROVOZNÍ DOBA

•
pondělí, středa, čtvrtek, pátek................ 9.00–19.00 hod.
úterý................................................ 12.00–19.00 hod.
sobota................................................ 9.00–13.00 hod.
Od 9.00 do 10.00 je Knihovna pro děti a mládež otevřená
pouze pro školní skupiny.

•

Telefon do Knihovny pro děti a mládež: +420 482 412 162

•
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
Rumjancevova 1362/1, 460 01, Liberec
tel.: +420 482 412 133, fax: +420 482 412 122
www.kvkli.cz

Výpůjční doba – knihy, časopisy a CD-ROMy
si můžeš půjčit na 1 měsíc, hudební CD, DVD
a společenské hry na 14 dní.
Počet výpůjček – půjčujeme 10 knih,
5 časopisů, 2 společenské hry, 4 hudební CD,
4 DVD a 2 CD-ROMy.
Prodloužení – nestačíš-li knihy přečíst včas,
máš možnost si výpůjčky prodloužit, a to
dvakrát po sobě. To je ale možné nejdříve
7 dní před vypršením výpůjční doby.
Prodloužení můžeš provést osobně v knihovně,
telefonicky nebo prostřednictvím svého
čtenářského konta na internetu.
Upomínky – pokud nestihneš knihy vrátit
včas, čekají tě tzv. upomínky (viz Platby).
Oznámení o překročení výpůjční doby ti
můžeme poslat písemně poštou, e-mailem,
zprávou na mobilní telefon nebo současně
na e-mail i mobilní telefon podle toho, jak si to
budeš přát.
Knihy si budeš půjčovat v Knihovně pro děti
a mládež. Pouze ve výjimečných případech  
po dohodě s pracovníky této knihovny si
můžeš půjčit knihu i ve Studijní či Všeobecné
knihovně. V Hudební knihovně jsou pro tebe
připraveny noty a CD.
Rezervace – není-li kniha, kterou si chceš
půjčit, v knihovně, máš možnost si ji zamluvit.
Knihu si můžeš rezervovat osobně v knihovně
nebo prostřednictvím svého čtenářského konta
na internetu. Zamluvenou knihu si pak přijdeš
vyzvednout do 10 dní po našem oznámení.

O PŘÍRUČNÍ KNIHOVNĚ

O FINANČNÍM KONTĚ

J A K S E O R I E N TO VAT V K N I H O V N Ě

•

•

•

•
•

•

V příruční knihovně jsou k dispozici knihy, které
si nemůžeš půjčit domů. Tyto knihy slouží
ke studiu či prohlížení.
Informace z těchto knih ti můžeme
zdarma okopírovat.
Když si budeš chtít prohlížet či studovat knihu
z příruční knihovny, můžeš si ji půjčit jako
ostatní knihy s tím rozdílem, že si ji neodneseš
domů, ale po ukončení práce ji zase vrátíš.
Na knihovníky se můžeš obrátit
s jakýmkoliv dotazem, vždy ti pomohou
požadovanou informaci nalézt.

•

•

Ke svému průkazu si můžeš založit finanční
konto, ze kterého budou automaticky
hrazeny veškeré tvé platby. Finanční
konto ti na požádání založí pracovníci dětské
knihovny.
Vybírat peníze z konta nelze. V případě, že
se z knihovny odhlásíš, bude ti částka zbývající
na kontě vrácena.
Stav svého finančního konta můžeš sledovat
prostřednictvím čtenářského konta na internetu
nebo ti jej sdělí pracovníci knihovny.

O INTERNETU

•

•

•

•

Jako čtenář knihovny můžeš pracovat denně
60 minut na internetu v Knihovně pro děti
a mládež zdarma.
Na internet se přihlásíš osobně
u pracovníků dětské knihovny, kteří ti nabídnou
čas, kdy bude pro tebe internet volný.
Z internetu je možné tisknout. Informace
ke studiu tiskneme zdarma, ostatní podle
ceníku služeb (viz Platby).
Na internetu není dovoleno hrát hry,
chatovat a navštěvovat stránky s erotickým
nebo rasovým podtextem a stránky podporující
jakoukoliv formu násilí. V dětské knihovně se
nelze přihlásit k Facebooku.

O ČTENÁŘSKÉM KONTĚ

•

•

Čtenářské konto ti umožňuje prostřednictvím
internetových stránek knihovny (www.kvkli.cz)
kontrolovat stav tvých výpůjček. Můžeš si je tak
včas prodlužovat nebo provádět rezervace
knih.
Vstoupit do svého čtenářského konta můžeš
jen po zadání svého hesla. Heslo ti na požádání
vloží pracovník dětské knihovny.

O KOPÍROVÁNÍ

•

•

V knihovně máš možnost využívat samoobslužné kopírky. Kopírovat si můžeš nejen z knih,
časopisů a dalších dokumentů knihovny,
ale i z vlastních knih, sešitů apod.
Při kopírování používáš pouze svůj čtenářský
průkaz. Proto je třeba mít založené vlastní
finanční konto, ze kterého se ti budou odečítat
částky za kopírování.

•

•

Knihy jsou rozděleny podle literárních
žánrů a věkových kategorií. Každý žánr či
kategorie je označena jinou barvou.
Knihy jsou seřazeny podle abecedy, a to
podle autora knihy – kniha je označena
prvními dvěma písmeny z příjmení autora.
A co všechno v dětské knihovně můžeš najít?
• Pohádky,
• leporela,
• báje a pověsti,
• poezii,
• divadelní hry,
• romány, povídky,
• sci-ﬁ literaturu,
• detektivní příběhy a horory,
• komiksy,
• časopisy,
• knihy pro nejmenší – děti 0–6 let,
• první čtení – knihy pro děti 6–9 let,
• literaturu pro věkovou kategorii 9–11 let,
kde jsou ještě barevnými proužky
rozlišené:
o horory a fantasy literatura – modrá
o detektivky – zelená,
• literaturu pro věkovou kategorii 12–14 let,
kde jsou barevnými proužky rozlišené:
o dívčí romány – červená,
o sci-fi a fantasy literatura – modrá,
o detektivky – zelená,
• novinky – zde najdeš nové knihy, a to
každou první a třetí středu v měsíci
od 14.00 hodin,
• cizojazyčnou literaturu:
o anglickou,
o německou,
o ruskou,
o italskou,
o francouzskou,
o slovenskou,
o romskou,
• dvojjazyčnou literaturu,
• první encyklopedie,
• naučnou literaturu,
• učebnice.

