
 KNIHOVNA
PETRA BEZRUČE V OPAVĚ

Výpůjční řád

Zvukové knihovny Knihovny  Petra Bezruče v Opavě

Nádražní okruh 27, 746 78 Opava 

Oddělení - Speciální studovna a Zvuková knihovna



1. Fond  zvukových  knih  Zvukové  knihovny  Knihovny   Petra  Bezruče  v Opavě ,  zahrnuje 
nahrávky  publikací  z  oblasti  krásné  a  odborné  literatury  pořízené  na  magnetofonových 
kazetách. Zvukové knihy slouží výhradně nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům 
okresu Opava. Podmínkou pro půjčování nahrávek je:

a) řádné vyplnění  čtenářské  přihlášky a  předložení  osobních  dokladu uživatele  (  nebo jeho 
rodinného příslušníka)

b) potvrzení  vystavené  očním  lékařem  nebo  Sjednocenou  organizací  nevidomých  a 
slabozrakých ČR.

c) u dětí do 15 let, které navštěvují speciální školy pro zrakově postižené, může čtenářskou 
přihlášku potvrdit i příslušná škola. 

d) Proto, aby se zrakově postižený občan stal uživatelem Zvukové knihovny Knihovny  Petra  
Bezruče  v Opavě,  je  nutná  první  osobní  návštěva.  V případě,  že  osobní  návštěva  není 
možná,  musí  jej  přihlásit  osobně  rodinný  příslušník  s výše  uvedenými  doklady  a  to  i 
v případě, že bude chtít v budoucnu  realizovat  výpůjčky formou poštovních zásilek.

2. Výpůjční lhůta je stanovena na 4 týdny. V případě potřeby může být na základě písemné či 
telefonické žádosti prodloužena. Jestliže čtenář bez udání důvodu po uplynutí lhůty vypůjčené 
nahrávky nevrátí, je upomenut. Nereaguje-li na první upomínku, obdrží druhou, případně třetí, 
pokud  ani  pak  výpůjčku  nevrátí,  je  vymáhána  úřední  cestou.  Čtenář  je  pak  vyřazen  z  naší 
evidence. 

3. Vypůjčené kazety je nutno ukládat v čistém, bezprašném prostředí, při manipulaci s nimi je třeba 
dbát  na  šetrné  zacházení,  aby  nedošlo  k poškození  obalu  nebo MG pásku.  Každý čtenář  je 
povinen udržovat magnetofon v dobrém technickém stavu. 

4. Za  vypůjčené  zvukové  knihy  přejímá  každý  čtenář  osobní  odpovědnost.  Proto  je  při  jejich 
vracení povinen upozornit na každou závadu, kterou při  manipulaci s nimi objevil  nebo sám 
způsobil,  a  to  vždy  s  přesným  udáním  druhu  závady,  pořadového  čísla   kazety  a  strany 
poškozené  kazety.  Je  nepřípustné,  aby  čtenáři  sami  prováděli  jakékoliv  opravy poškozených 
kazet.

5.  Dojde-li však vinou hrubé nedbalosti uživatele ke zničení nebo ztrátě kazet nebo CD, 
 budou uživateli předepsány k náhradě a to v plné výši.

6.  Vzájemná výměna nebo půjčování zvukových knih  mezi čtenáři bez přímé účasti knihovny je 
      vyloučena. V plné míře a bez jakýchkoliv výjimek platí tato zásada i pro žáky a studenty
      internátních škol pro ZP. Za nahrávky půjčené ZP dětem do 15 let, přejímají odpovědnost rodiče 
      nebo příslušní pedagogičtí pracovníci. Odpovědnost za nahrávky půjčované domovům 
     důchodců, ústavům sociální péče, nemocnicím atd. nesou pracovníci těchto institucí, kteří 
     výpůjční službu zprostředkovávají. 

7. Pořizování kopií zapůjčených zvukových knih není přípustné s ohledem na zákonná práva autorů. 

8. Zvukové  knihy  jsou  půjčovány  buď  osobně  nebo  prostřednictvím  pošty.  Výpůjčky  jsou 
limitovány 3 kusy titulů na osobu.

9.  Půjčovní doba pro čtenáře z Opavy a okolí, kteří do knihovny docházejí, je stanovena takto: 
Po – Pá  9 – 18   středa zavřeno



10. Zásilky jsou odesílány v papírových krabičkách. Každá krabička je opatřena znakem slepecké 
zásilky a štítkem s adresou čtenáře a na opačné straně štítku s adresou naší knihovny. 

11. Zásilky jsou odesílány doporučeně a jako slepecký tisk jsou dle poštovního řádu osvobozeny od 
všech poplatků vyjma leteckého. Po přehrání zvukových knih je tedy nutné kazety opět pečlivě 
zasunout  do  krabičky,  opatřit  gumou a   přelepit  štítek  s adresou Okresní  knihovny  který  je 
přiložen ke každé zásilce. Poštou potvrzené podací lístky je třeba uschovat alespoň do té doby, 
než dostanete další zásilku, nejlépe však po dobu 1 roku od odeslání kvůli případné reklamaci. 

12. Výpůjčky mimoopavských čtenářů jsou vyřizovány na podkladě rezervací vedených v evidenci 
OKPB. Rezervace titulů může čtenář zadávat osobně nebo telefonicky na tel. čísle 

     71 40 05, písemně nebo na e-mailové adrese zvukova.knihovna@okpb.cz. Písemné objednávky 
je  nutno  psát  čitelně  normálním  písmem  s  čitelným  podpisem  a  přesnou  adresou  žadatele. 
Objednávky rezervací a všechna sdělení pro knihovnu je třeba vkládat výhradně do zásilek. 

13.Uživatel  je  při  první  návštěvě  povinen  seznámit  se  s Výpůjčním řádem  Zvukové  knihovny 
Knihovny  Petra Bezruče v Opavě  a dodržovat jej.

14. Fond zvukových knih, jeho zpracování, zpřístupňování a ochrana jsou spojeny se značnými 
finančními náklady i  velkým pracovním úsilím všech,  kdo tuto činnost  ve prospěch zrakově 
postižených realizují. Je proto nutné, aby všichni čtenáři s ochotou a porozuměním respektovali 
povinnosti a zásady, které obsahuje  výpůjční řád Zvukové knihovny Knihovny  Petra Bezruče 
v Opavě .

    Půjčovní řád je nedílnou součástí Knihovního řádu  KPBO

    V Opavě  1. ledna 2003

Mgr. Zuzana Bornová 
ředitelka KPB v Opavě
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