Knihovna Hudebního informačního střediska
KNIHOVNÍ ŘÁD

V souladu se zřizovací listinou Knihovny Hudebního informačního střediska, o. p. s. v Praze,
schválenou Správní radou dne 23. května 2018 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní
zákon), vydávám tento knihovní řád:
Poslání a činnost knihovny
Knihovna je knihovnou základní se specializovaným fondem ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001
Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních
služeb, které jsou vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona, všem občanům bez rozdílu.
Uživatelé a čtenáři knihovny
Každý, kdo využije služeb knihovny, se stává jejím uživatelem, a jako takový se zavazuje respektovat
Knihovní řád a řídit se pokyny pracovníků knihovny. Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými
materiály šetrně. V případě poškození vypůjčených materiálů je povinen uhradit náklady spojené
s jejich opravou nebo novým pořízením. Porušování knihovního řádu může mít za následek odepření
poskytnutí služeb knihovny.
Děti a mládež do 15 let mohou služeb knihovny využít jen v doprovodu dospělé osoby, která za ně
zodpovídá.
Knihovna je oprávněna požadovat od uživatele předložení dokladu totožnosti, uživatel souhlasí s tím,
že knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů pro potřeby vedení statistik využívanosti a případnému dohledání kontaktů na
základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3. Osobní údaje
uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU)
2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto Knihovního řádu.
Veřejné knihovnické a informační služby
Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny
v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména výpůjční, informační a meziknihovní
služby. Knihovna dále umožňuje uživatelům přístup k vnějším informačním zdrojům ze sítě Internet.
Půjčovní služby
Knihovna Hudebního informačního střediska o. p. s. poskytuje výhradně prezenční výpůjčky.
Ke studiu vypůjčených materiálů slouží prostor badatelny.
Není-li požadovaný materiál ve fondu knihovny, může knihovna zprostředkovat jeho zapůjčení z jiné
knihovny.
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Knihovna poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše.
Zajišťuje zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací z oblasti
soudobé hudby. Knihovna nezpracovává písemné rešerše ze zdrojů, které jsou volně dostupné na
internetu.
Služby knihovny jsou pro uživatele zdarma. Knihovna bezúplatně poskytuje kopírování vybraných
knihovních jednotek pro osobní potřebu uživatelů, a to v přiměřeném rozsahu a po předchozí
dohodě. Reprografické služby ve větším rozsahu jsou zpoplatněny. Rešeršní služby většího rozsahu
jsou prováděny na objednávku a jsou zpoplatněny. Rozsah a cena placených služeb knihovny je
stanovena Ceníkem placených služeb, který je nedílnou součástí Knihovního řádu.
Pokyny pro využívání výpočetní techniky
Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných
aplikací a programů v knihovně. Zejména je zakázáno kopírování zvukových nahrávek.
Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače a za případné
porušení autorského práva.
Získaná data slouží uživateli výhradně k jeho studijním účelům. Uživatel je povinen respektovat
autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon). Za případné porušení nese
plnou odpovědnost.

Závěrečná ustanovení
Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně
vedoucímu knihovny.
Výjimky z ustanovení knihovního řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.
Knihovní řád nabývá účinnosti dne 3. září 2018
Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník placených služeb a Poučení o ochraně osobních údajů.

V Praze dne 19. června 2018

MgA. Petr Bakla, ředitel Hudebního informačního střediska, o. p. s.
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