Knihovní řád
Fakultní nemocnice Plzeň - lékařská knihovna

Základní ustanovení
Článek I
Specializovaná knihovna
1.
Fakultní nemocnice Plzeň – lékařská knihovna (dále lékařská knihovna) a Středisko
vědeckých informací Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze je podle zákona č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon) a § 22 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách integrovaným specializovaným
pracovištěm pro poskytování informačních služeb.
2.
Lékařská knihovna zabezpečuje získávání, evidenci, zpracování a uchovávání knihovního a
informačního fondu a knihovnické služby pro odbornou, pedagogickou a vědeckou práci zaměstnanců
Fakultní nemocnice Plzeň (dále FN).
3.
Nedílnou součástí lékařské knihovny jsou dílčí knihovny, které jsou zřizovány za účelem
rychlého přístupu odborných pracovníků ke specializovaným dokumentům. Pro dílčí knihovny platí
rovněž tento knihovní řád.
4.
Posláním lékařské knihovny je také poskytování knihovnických a informačních služeb široké
veřejnosti. Lékařská knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím podle
§ 4, odst. 5 knihovního zákona a čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.
Článek II
Veřejné knihovnické a informační služby
1. Veřejné knihovnické a informační služby zahrnují:
a) zpřístupňování knihovních dokumentů z vlastního knihovního fondu nebo prostřednictvím
meziknihovních výpůjčních služeb;
b) bibliograficko-informační, referenční a rešeršní služby;
c) elektronické služby;
d) reprografické služby.
2.
Součástí veřejných informačních a knihovnických služeb, mimo těchto taxativně
vyjmenovaných v odst. 1, mohou být i další služby, např. propagační a vzdělávací činnost, činnost
ediční a speciální služby.
3.
Základní knihovnické a informační služby jsou poskytovány bezplatně, zpoplatnění dalších
vybraných druhů služeb je v souladu s § 4 zák. č. 257/2001 Sb.
4.
Meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní výpůjční služba se řídí vyhláškou Ministerstva
kultury ČR č. 88/2002 Sb. ze dne 21.2.2002 k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Článek III
Uživatelé
V souladu s. Čl. I knihovna poskytuje knihovnické, bibliografické a vědecko-informační služby všem
registrovaným kategoriím uživatelů:
1. interní: zaměstnanci FN, studenti a zaměstnanci Lékařské fakulty v Plzni
2. externí: ostatní zájemci z řad veřejnosti
3. kolektivní: právnické osoby z registrovaného systému knihoven a využívajících jeho služeb
Způsob zpřístupňování informačních pramenů upravuje provozní a výpůjční řád.
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Článek IV
Práva a povinnosti uživatele
1.
2.
3.
4.

Uživatel má právo na služby stanovené v knihovním řádu a provozním a výpůjčním řádu.
Uživatel je povinen dodržovat knihovní řád a provozní a výpůjční řád.
Uživatel je povinen chránit majetek lékařské knihovny a vědomě jej nepoškozovat.
Uživatel je povinen nahradit veškeré škody jím lékařské knihovně způsobené.

Závěrečná ustanovení
Článek V
Tento knihovní řád lékařské knihovny je závazný pro knihovnu na straně jedné a pro všechny
jeho uživatele na straně druhé.
Článek VI
Tento knihovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2003 a současně pozbývají platnosti
všechny předchozí vnitřní normy vymezující podmínky provozu integrovaného pracoviště Fakultní
nemocnice Plzeň – lékařské knihovny a Střediska vědeckých informací Lékařské fakulty v Plzni
Univerzity Karlovy v Praze.
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