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       Tschechisch 

 
Vítaný! 

 
Srdečně Vás zveme k tomu, abyste si v naší knihovně vybrali médií z kategorií: 

 knihy (beletrie a naučná literatura) 

 knihy pro děti a mládež 

 časopisy 

 audioknihy 

 hry  

 konzolové hry 

 DVD/blue-ray disky 

 CD   

 balíčky médií (např. jazykové kurzy) 

 cizojazyčné knihy 

 e-knihy 
 

Kromě toho nabízíme 
 

 pořádání akcí  

 přístup na internet 

 kopírovací služby 

 kurzy němčiny 

 kurzy práce s počítačem 

 studijní prostory 

 

 
Přihlášení: 
 

Přihlášení čtenáře probíhá osobně. Pro přihlášení jsou nutné  

 průkaz totožnosti s fotografií 

 přihlašovací lístek („Meldezettel“) 

 odevzdání vyplněného přihlašovacího formuláře.  
 
Děti mladší 18 let se mohou přihlásit pouze s písemným svolením a záručním 

prohlášením zákonného zástupce. Zákonný zástupce se zavazuje vyrovnat 

nezaplacené poplatky i jakékoli náhrady za osobu, kterou zastupuje. 

 

Po přihlášení obdrží uživatel legitimaci, která jej opravňuje k vypůjčování médií z 
knihovny. Legitimace je nepřenosná. 
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       Tschechisch 

 

 

Oznamte nám laskavě změnu jména a adresy. Ztrátu legitimace je nutno 
neprodleně nahlásit knihovně. Náhradní legitimace se vystavuje za poplatek. 

 

Půjčování 
 

 Média, která nelze vypůjčit (např. slovníky a příručky) jsou zvlášť označena.  
 

 Je nutno dodržovat výpůjční lhůtu. V případě překročení výpůjční lhůty jsou 
účtovány poplatky z prodlení.  
 

 Ztrátu nebo poškození médií je nutno nahlásit knihovně. Škodu za ztracená 
nebo poškozená média je nutno uhradit. V případě ztráty jednotlivých částí 
vícedílných médií je nutno nahradit celé médium. Za poškození se považuje 
i vpisování, zatrhávání a podtrhávání v knihách a jiných médiích. 
 

 Pokud by médium, které požadujete, nebylo aktuálně v knihovně k 
dispozici, lze jej za poplatek rezervovat.  

 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 


