
 

 

Výpůjční řád vým ěnného souboru 
 
Výměnný soubor se bezplatn ě zapůjčuje  knihovnám na dobu jednoho roku .  
Provozovatel knihovny zodpovídá  za stav zapůjčeného výměnného souboru. 
 
Při přebírání výměnného souboru obdrží knihovník seznam knih (resp. CD) , který 
zkontroluje a potvrdí podpisem  (na seznamu je uvedeno datum předání a způsob 
cirkulace souboru).  
 
Knihy z výměnného souboru jsou odlišeny  od vlastního fondu knihovny barevným 
štítkem na h řbetu knihy . V jednom souboru jsou knihy označeny vždy stejnou barvou. 
Používá se toto barevné označení: žlutá, červená, modrá . V souborech je dále použito 
toto značení: dětské knihy - beletrie a naučná literatura jsou označeny červeným, 
zeleným a modrým štítkem na hřbetu knihy (podle věkové kategorie čtenářů) 
s abecedním a MDT stavěním, beletrie a naučná literatura pro dospělé štítkem bílým 
s abecedním a MDT stavěním. Dále razítkem uvnitř knihy s uvedením, že byla pořízena 
z finančních prostředků Zlínského kraje. 
Knihovnám může být zapůjčen i výměnný soubor složený z mluveného slova na CD 
nosičích.  
 
Pokud čtenář knihu (CD) ztratí nebo poškodí , je povinen obstarat náhradní výtisk  
téže knihy (CD), ve stejném vydání nebo zaplatit cenu knihy (CD) + 100 K č. 
Finanční částka za ztrátu nebo poškození knihy (CD) bude zaplacena Masarykově 
veřejné knihovně Vsetín složenkou nebo převodem na účet č.: 275 82 82 02/0300. 
Čtenář po provedení úhrady předloží knihovníkovi/ci ve své obci doklad o zaplacení, 
bez kterého nelze tomuto čtenáři půjčovat další knihy (CD) z výměnného souboru. O 
provedené úhradě bude knihovník/ce okamžitě informovat pracovnici Masarykovy 
veřejné knihovny Vsetín, která má na starosti výměnné fondy (V. Pelcová, tel.: 575 755 
138, 721 764 956, vpelcova@mvk.cz) a do seznamu výměnného souboru napíše 
datum úhrady ztracené knihy (CD). 
  
Před uplynutím  stanovené výpůjční lhůty  musí knihovník/ce rozpůjčené knihy (CD) 
shromáždit, o čistit  a zkompletovat  zpět do souboru, zkontrolovat podle příslušného 
seznamu, případně doplnit údaje o ztrátách, poškození, nevrácení apod. a připravit k 
odvozu. Drobná poškození (roztržený obal, odpadnuté nebo poškozené abecední a 
MDT stavění) bude opraveno v knihovně, ve které se kniha právě nachází. 
 
Pokud nebude vým ěnný soubor v dohodnutém termínu v po řádku vrácen , nebude 
knihovně zapůjčen další výměnný soubor. 
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