Čtenářův průvodce knihovnou na konci kolejí
aneb

všechno, co potřebujete znát
a nebo co musíte udělat, abyste zde mohli spokojeně vegetovat:

1.
2.
3.
4.

Přečíst si tento řád!
Pamatovat si, že poslední slovo má knihovník a ten má vždy(!) pravdu.
Jako knihovník vystupuje více osob.
Zápis do knihovny probíhá tak, že v prvé řadě knihovníkovi řeknete, co vlastně chcete (tedy
zapsat se). Pak by měl po Vás vyžadovat:
○ Vaše jméno a pokoj
○ kolejenku k nahlédnutí (kvůli číslu pokoje)
○ Váš e-mail pro případy nutnosti (např. nevrácená kniha)
○ roční poplatek 10 Kč
○ uživatelské jméno
○ heslo (zadat, ne prozradit)
Na oplátku dostenete:
○ možnost půjčovat si knihy
○ on-line přístup k účtu
5. Výpůjční doba je 14 dní.
6. Za půjčení se platí 2 Kč / 1 ks.
7. Výpůjčku knihy lze během výpůjční doby kdykoli (pouze jednou) bezplatně prodloužit.
8. Při překročení výpůjční doby se za každý další týden platí pokuta ve výši 10 Kč/ks (tj. za 3
týdny zaplatíte celkem 12 Kč za knihu, za 4 týdny zaplatíte celkem 22 Kč za knihu atd.).
Počítá se každý započatý týden, tj. např. od pondělí do pondělí (následující středa je již
další týden).
9. Pokud by hrozilo, že překročíte výpůjční dobu, můžete knihy vracet i mimo otevírací hodiny
a to přímo knihovníkovi na pokoj - tuto možnost však příliš rádi nevidíme:
○ Josef Toman - pokoj B114, tel. 1363, e-mail lingvista@razdva.cz
10. Uspořádání knihy je abecední (až na některé výjimky - např. Conanové jsou pod C).
11. Knihy si lze volně prohlížet, přitom vybírat a vracet okamžitě na své místo. Množství
vypůjčených knih není omezeno, doporučujeme však alespoň ze začátku nepřeceňovat své
síly a raději si půjčit méně.
12. Po výběru knihovník zaznamená Vaši vypůjčku a vyinkasuje peníze.
13. Vracení knih se provádí též u knihovníka, který si vrácení poznamená a knihy necháte u
něj, aby je zařadil sám. Neradi bychom totiž, aby se nám abecední(!?) uspořádání rozházelo.
14. Libovolnou dosud nezarezervovanou knihu si můžete zdarma rezervovat. Kniha je
rezervována do nejbližšího otevření knihovny od okamžiku, kdy se stane dostupnou. Je
možné rezervovat nejvýše tři knihy najednou.
15. Nenadávejte knihovníkovi, že tu Vaše oblíbená kniha není (a hlavně mu neříkejte tím
slovem na O). Pracuje s tím, co má k dispozici a veškeré peníze, které se od Vás vybírají,
jsou použity na nákup knih.
16. Na požádání Vám knihovník zapůjčí k nahlédnutí tištěný seznam knih (starý několik let),
nebo zodpoví dotaz na základě aktuálního stavu databáze.
17. Některé operace lze provádět on-line na adrese http://www.kolej.mff.cuni.cz/knihovna.
18. Knihovník je oprávněn zrušit účet návštěvníka nebo odmítnout jeho zřízení, pokud se
návštěvník neřídí (nebo v minulosti neřídil) tímto řádem.
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