Dohoda o poskytnutí výmenného súboru kníh
Výpožičný poriadok výmenného súboru kníh
Výmenný súbor kníh Krajskej knižnice v Žiline sa zapožičiava na základe dohody uzavretej
medzi Krajskou knižnicou v Žiline, zastúpenou Mgr. Katarínou Šušoliakovou, riaditeľkou,
a Obecným úradom v...................................................... zastúpeným
............................................................................. , starostom obce



Dohoda je zároveň aj výpožičným poriadkom výmenného súboru kníh
Výmenný súbor sa obecnej knižnici zapožičiava bezplatne na dobu 3 mesiace
4 mesiace
5 mesiacov
6 mesiacov /jar – jeseň/



Obecný úrad zabezpečí poverenú osobu /najlepšie knihovníka obecnej knižnice/. Táto osoba
bude knihy výmenného súboru preberať, nevrátené knihy u čitateľov urgovať a výmenný súbor
kníh opäť odovzdávať Krajskej knižnici v Žiline.
Poverený pracovník Metodického oddelenia Krajskej knižnice v Žiline výmenný súbor pripraví
– uskutoční výber kníh podľa požiadaviek obecného knihovníka, spíše zoznam vybraných
kníh, ktorý pri odovzdávaní podpíše.
Pri preberaní výmenného súboru poverená osoba /knihovník/ obdrží zoznam preberaných kníh,
ktorý skontroluje a prevzatie potvrdí podpisom.
Knihovník zodpovedá za stav kníh, ktoré sú obsahom výmenného súboru a tiež za straty, ku
ktorým môže pri požičiavaní dôjsť.
V prípade, že čitateľ knihu stratí, je povinný uhradiť cenu stratenej knihy plus poplatok podľa
aktuálneho cenníka manipulačných poplatkov Krajskej knižnice v Žiline za stratu dokumentu
/beletria, detská literatúra a detská náučná literatúra 3,30 €, náučná literatúra pre dospelých
6,50 €./
Finančnú čiastka za stratu, alebo poškodenie knihy zaplatí používateľ poverenej osobe
/obecnému knihovníkovi/, ktorý túto čiastku odovzdá Krajskej knižnici v Žiline pri výmene
súboru kníh. Po zaplatení stratenej alebo poškodenej knihy bude Krajskou knižnicou v Žiline
vydaný doklad o zaplatení.
Pred uplynutím stanovenej výpožičnej doby výmenného súboru poverený pracovník /knihovník/
rozpožičané knihy zhromaždí, skontroluje podľa priloženého zoznamu kníh, prípadne doplní
údaje o stratách a poškodeniach a pripraví na odovzdanie.
V prípade, že výmenný súbor nebude v poriadku vrátený v dohodnutom termíne, nebude
príslušnej obecnej knižnici ďalší výmenný súbor zapožičaný.
Výpožičky kníh z výmenného súboru sa započítavajú do výpožičiek konkrétnej obecnej
knižnice.
Táto dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch – pre Krajskú knižnicu v Žiline, príslušný obecný
úrad a poverenú osobu (knihovníka obecnej knižnice).













V Žiline dňa ...............................................

v ................................................................

.....................................................................
Krajská knižnica v Žiline
Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka

...............................................................
Obecný úrad, štatutárny zástupca

