ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE AV ČR, v. v. i.

ŘÁDY

Knihovní řád Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.

I
Úvodní ustanovení a právní zakotvení
V souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č.
220/2000 Sb., a zákona č. 341/2005 Sb., Stanovami Akademie věd České republiky ze dne 24.
května 2006 s účinností od 1. ledna 2007 (článek 49d) a zřizovací listinou Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., jehož je knihovna součástí, vydávám tento knihovní řád (dále jen KŘ).
Činnost knihovny dále navazuje:
- na čl. 17 odst. 4 Listiny základních lidských práv a svobod (svobodný a rovný přístup občanů
k informacím),
- na zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon – dále jen KZ), ve znění pozdějších předpisů,
- na vyhlášku Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (KZ),
- na zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů.

II
Poslání knihovny
Posláním knihovny je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké
informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, který je budován se zřetelem na
potřeby vědeckého výzkumu pracoviště.

III
Knihovní a informační fondy
Tematická a druhová skladba primárních a sekundárních knihovních fondů odpovídá zaměření
vědeckého výzkumu pracoviště; tím je zároveň dáno doplňování fondů nákupem, dary a dalšími
zdroji v koordinaci a spolupráci s knihovnami stejného nebo příbuzného tematického zaměření.
Knihovní a informační fond zahrnuje kromě klasických nosičů informací i elektronické informační
zdroje.
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IV
Knihovnické, informační a elektronické služby
Knihovna poskytuje veškeré své služby přednostně pracovníkům Ústavu analytické chemie
AVČR, v. v. i., dále jen "ústavu".
Bezplatně zpřístupňuje knihovní fondy širší odborné veřejnosti, rovněž poskytuje ústní
bibliografické a referenční informace. Umožňuje zprostředkování informací z informačních
zdrojů, ke kterým má bezplatný přístup. Poskytuje elektronické služby nabízené prostřednictvím
WWW stránek knihovny.

V
Uživatelé knihovny
Interní – pracovníci ústavu.
Externí – pracovníci ostatních pracovišť AV ČR a vysokých škol, studenti, širší veřejnost.
Všichni uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny.

VI
Výpůjční řád knihovny
Půjčování dokumentů z vlastních knihovních fondů je bezplatné.
Absenční výpůjčky:
Pro interní uživatele výpůjční lhůta není časově omezená, avšak knihovna může požádat o zkrácení
výpůjčky, pokud jsou publikace žádány jinými uživateli. Při rozvázání pracovního poměru jsou
interní uživatelé povinni vypořádat své závazky ke knihovně.
Externím uživatelům se půjčují veškeré dokumenty výhradně prezenčně, absenčně jen výjimečně.
Uživatel je povinen zkontrolovat stav půjčovaných publikací a případné závady ohlásit. Na každou
půjčovanou publikaci uživatel vyplňuje a podepisuje výpůjční lístek. Uživatel ručí za vypůjčenou
publikaci až do jejího vrácení a nese plnou odpovědnost za její poškození, znehodnocení nebo
ztrátu.
Způsob náhrady za poškozenou nebo ztracenou publikaci:
a.
dodání stejného titulu téhož nebo jiného vydání
b.
náhrada kvalitní svázanou xerokopií původního titulu
c.
náhrada jinou publikací stejné finanční hodnoty
d.
uhrazení odpovídající finanční částky
O výši finanční náhrady a vhodné náhradní publikaci rozhoduje knihovnice.
Prezenční výpůjčky:
Pravidla pro externí uživatele studovny:
Externí uživatelé mohou navštívit studovnu pouze za přítomnosti knihovnice a po předchozí domluvě. V prostorách studovny je zakázáno kouřit a konzumovat přinesené potraviny a nápoje.
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VII
Ostatní služby knihovny
Meziknihovní výpůjční služby:
Interním uživatelům knihovna zajišťuje dokumenty, které nejsou dostupné ve vlastních fondech
cestou MVS a MMVS.
Externím uživatelům se poskytují kopie pro osobní potřebu na základě požadavku cestou MVS (email, žádanka MVS).

VIII
Závěrečná ustanovení
Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., nebo jím
pověřený pracovník.
Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 17. října 2016 a nahrazuje předchozí Knihovní řád ze
dne 1. ledna 2007.

V Brně dne 14. října 2016

prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc.
ředitelka

3

