SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK

Pravidla pro půjčení knih
Výpůjčka knih je bezplatná, není potřebná registrace.
O provedených výpůjčkách je vedena evidence, která obsahuje jméno a příjmení
uživatele, jeho adresu a telefonní číslo, dále pak autora, název knihy a datum
vypůjčení. Knihy označené na polici „Knihy zdarma“ si můžete ponechat. Uživatelé
mají k dispozici také noviny a časopisy, které jsou umístěné ve stojanu. Knižní fond
koutku je průběžně doplňován o zajímavé knihy.

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Sídlo:

Komenského 40, Šternberk 785 01

Posláním čtenářského koutku je zprostředkovat uživatelům užitečné informace
a zpřístupnit čtenářskou kulturu přímo v prostředí jejich domova. Půjčujeme
knihy, které organizace obdržela od občanů či knihoven darem. Chceme přiblížit
knihy uživatelům, pro které je knihovna daleko a využít zázemí organizace
k příjemnému posezení a setkávání se.
Kdo si může knížky půjčit
Čtenářský koutek je určen především pro obyvatele Domu s pečovatelskou
službou, uživatele terénních služeb a klienty, kteří pravidelně docházejí do sídla
organizace na Komenského 40, 785 01 Šternberk. Dále pro klienty Domova
pro seniory Šternberk, Na Valech 14, 785 01 Šternberk.
Místo půjčování
Sídlo organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
Komenského 40, 785 01, Šternberk
Provozní doba
Pondělí: 9:00 – 15:30 hod.
Středa: 9:00 – 15:30 hod.

přestávka 12:00 – 12:30 hod.
přestávka 12:00 – 12:30 hod.

Kontaktní osoba:
Vedoucí

Mgr. Martina Ospálková
ospalkova@socialnisluzby.cz

585 013 672
775 381 479

Výpůjční lhůta
Základní výpůjční doba je 6 měsíců. U novinek a dalších vybraných knih je výpůjční
lhůta 1 měsíc. Organizace nezasílá uživatelům upomínky ani jakákoliv upozornění
související s výpůjční lhůtou knihy. Při nedodržení výpůjční lhůty dojde k omezení
dalšího užívání služeb čtenářského koutku do doby navrácení zapůjčené knihy.
Ztráty a náhrady
Uživatel je povinen vrátit knihu v takovém stavu, v jakém si ji vypůjčil,
a neprodleně ohlásit ztrátu, zničení nebo poškození půjčené knihy
a v dohodnutém termínu nahradit vzniklou škodu. Škodu je možno nahradit
obstaráním náhradního výtisku stejné knihy nebo zaplacením peněžní náhrady,
která je stanovena jednotlivě s přihlédnutím ke skutečné hodnotě knihy.
Při poškození či ztrátě knihy dojde k omezení dalšího užívání služeb čtenářského
koutku do vypořádání náhrady.

