INFORMACE
PRO UŽIVATELE ZVUKOVÉ KNIHOVNY
1. Uživatelem Zvukové knihovny Středočeské vědecké knihovny v Kladně
se může stát pouze osoba se zrakovým či jiným zdravotním postižením,
jež znemožňuje či výrazně znesnadňuje čtení knih v tištěné podobě nebo
běžným způsobem. Tuto skutečnost je nutné doložit potvrzením
praktického či odborného lékaře (bez diagnózy), předložením průkazu
ZTP/P, či potvrzením jiné organizace pro nevidomé a slabozraké
(Tyflocentrum, SONS).
2. Roční registrační poplatek, výpůjčky i čtenářský průkaz je pro všechny
uživatele Zvukové knihovny zdarma.
3. Fond zvukových knih tvoří nahrávky literárních děl všech žánrů
pořízené na zvukových nosičích: MC a CD ve formátu MP3. Též je lze
nahrát uživatelům na jejich paměťová média (USB flash disky).
4. Uživatelé mohou do knihovny docházet osobně, případně využít
donáškovou službu či zplnomocnit jinou osobu, která za ně bude výpůjčky
vyřizovat.
5. Mimokladenským uživatelům jsou objednávky zasílány doporučeně
zdarma poštou jako slepecký tisk.
6. Pokud uvedete svoji e-mailovou adresu, jsou vám pravidelně (většinou
1x týdně) zasílány seznamy novinek zvukových knih. Na požádání je
možné seznamy zdarma vytisknout.
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7. Můžete mít současně vypůjčeno:
a) 10 zvukových knih
- na tyto dokumenty se nenačítají sankční poplatky za pozdní vrácení ani
poplatek 10 Kč za rezervaci
- v případě neúmyslného poškození dokumentu není vyžadována náhrada
- mimokladenským uživatelům jsou zasílány zdarma poštou
b) 10 zvukových a zvukově obrazových dokumentů (sčítají se výpůjčky
CD, DVD, MC, LP desek)
- na tyto dokumenty se nenačítají sankční poplatky za pozdní vrácení ani
poplatek 10 Kč za rezervaci
- v případě poškození či ztráty může knihovna vyžadovat náhradu
- mimokladenským uživatelům jsou zasílány zdarma poštou
c) 10 ostatních druhů dokumentů (sčítají se výpůjčky knih, norem, map,
not, společenských her)
1 čtečku elektronických knih (vratná záloha činí 300 Kč)
- sankční poplatky za pozdní vrácení jsou: 5 Kč za každý dokument a 1
provozní den po překročení výpůjční lhůty
- poplatek za jednu realizovanou rezervaci činí 10 Kč
- v případě poškození či ztráty dokumentu vyžaduje knihovna náhradu
- nejsou zasílány poštou
8. Výpůjční lhůta všech dokumentů je stanovena na 30 kalendářních dní.
9. V případě, že není dokument vyžádán dalším čtenářem, je možné
na základě telefonické či písemné žádosti 2x prodloužit jeho výpůjční
lhůtu, a to vždy o stejnou dobu, na kterou je půjčen (o 30 dní).
10. Objednávat dokumenty je možné prostřednictvím online katalogu,
telefonicky či zasláním objednávky na adresu zvukovky@svkkl.cz.
-2-

Pro uživatele využívajících služeb donáškové služby či slepeckého tisku je
vhodné seznam nových objednávek (psané normálním i bodovým
písmem) vkládat do vracených zásilek. Též je možné domů zapůjčit
tištěný seznam zvukových knih.
11. Kromě výpůjček uvedených v bodě 7. si můžete bezplatně půjčit 3 eknihy z portálů Palmknihy -eReading a Flexibooks. Uživatelé starší 15 let
také USB flash disk či MP3 přehrávač.

VŠECHNY DOTAZY VÁM RÁDI ZODPOVÍME NA:
607 079 149 nebo 601 553 215
sabartova@svkkl.cz nebo zvukovky@svkkl.cz
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