Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Pravidlá požičiavania zvukových kníh
I.

Úvod

1. Zvuková kniha (audiokniha, načítaná kniha) je zvukový záznam čítania a prednesu textového
diela, vnímaný sluchom, zaznamenaný v rôznych formátoch a na rôznych nosičoch.
Poskytovanie špeciálnych služieb je začlenené do úseku náučnej a regionálnej literatúry
Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (ďalej „knižnica“) v budove
Čierneho orla na Ul. 1. mája 28.
2. Knižnica poskytuje výpožičky zvukových kníh na základe uzatvorenej spolupráce so
Slovenskou knižnicou pre nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu v Levoči.
3. Ponuka zvukových kníh je zverejnená v online katalógu knižnice.
II. Požičiavanie zvukových kníh
1. Pre používateľov špeciálnych služieb platí Knižničný a výpožičný poriadok knižnice platný
od 3.3.2022. Podmienky a spôsob požičiavania zvukových kníh upravujú tieto pravidlá.
2. Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok a pravidlá požičiavania
zvukových kníh, knižnici oznámiť zmenu mena, adresy, telefonického a mailového kontaktu,
ohlásiť stratu alebo zničenie čitateľského preukazu, oznámiť poškodenie, prípadne stratu
zvukovej knihy.
3. Knižnično-informačné služby sú bezplatné.
4. Používateľom zvukových kníh sa stáva osoba po vyplnení prihlášky za čitateľa.
K registrácii znevýhodnených používateľov je potrebné doložiť občiansky preukaz a jeden
z nasledovných dokladov: preukaz ZŤP, (ZŤP/S), členský preukaz občianskeho združenia
nevidiacich a slabozrakých alebo potvrdenie od lekára vydané na žiadosť pacienta.
5. Oprávnenému používateľovi môže dokumenty požičať poverený zástupca, ktorý sa preukáže
svojím občianskym preukazom a preukazom používateľa.
6. Osobné údaje sa získavajú a uchovávajú iba pre potreby vedenia evidencie a ochrany fondu.
Sú spracovávané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. U detí do
15 rokov preberá zodpovednosť zákonný zástupca.
7. Používateľ si môže naraz požičať 10 zvukových kníh.
8. Za požičané zvukové knihy je zodpovedný používateľ. Je povinný vrátiť ich v dohodnutej
výpožičnej dobe a stave, v akom si ich požičal.
9. Používateľ je pri vracanú zvukových kníh povinný ohlásiť každú závadu, ktorú objaví. Ak sa
preukáže, že používateľ nešetrným zaobchádzaním s knihou spôsobil jej poškodenie, môže
mu byť uložená náhrada škody.
10. Výpožičná doba je 2 mesiace s možnosťou predĺženia výpožičky po dohode.
III. Záver
1. Poskytovaním špeciálnych služieb pre nevidiacich a slabozrakých (zdravotne postihnutých)
knižnica napomáha k zmierneniu informačného nedostatku, kultúrnemu vyžitiu a vzdelávaniu
tejto skupiny používateľov.
2. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2022.
V Liptovskom Mikuláši 25.4.2022
Mgr. Marcela Feriančeková, v.r.
riaditeľka Liptovskej knižnice GFB

