Knihovní řád knihovny ČPS
1. Knihovna ČPS půjčuje publikace ze svého fondu členům a kandidátům ČPS a
uživatelům z řad odborné psychiatrické a psychologické veřejnosti.
2. Knihovna ČPS informuje o publikacích ze svého knihovního fondu na svých
internetových stránkách na adrese www.psychoanalyza.cz, o svém fondu publikací též
prostřednictvím CD.
3. Poplatek za půjčení jedné publikace činí 50 Kč pro všechny uživatele. Uživatel z řad
odborné veřejnosti může žádat o výpůjčku s předložením občanského průkazu,
poskytnutím údajů z něj, podpisem souhlasu s podmínkami knihovního řádu a
složením zástavy 500 Kč za každou publikaci, vratné při jejím vrácení.
4. Uživatel může mít současně vypůjčeny 2 publikace.
5. Publikace z fondu zvláště cenných knih knihovna půjčuje absenčně pouze členům a
kandidátům ČPS, ostatním jen se souhlasem Rady.
6. Výpůjční doba je 60 dní, lze ji prodloužit o dalších 30 dní, pokud nezažádal o
rezervaci dané publikace další uživatel. Za každý další započatý měsíc je uživatel
povinen uhradit poplatek z prodlení 50 Kč, po 6 měsících bude vrácení publikace
vymáháno.
7. O rezervaci je možno požádat osobně. Rezervace platí 6 měsíců ode dne podání.
8. Uživatel je povinen vrátit publikaci před uplynutím výpůjční lhůty osobně nebo
prostřednictvím jiné osoby.
9. Uživatel je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v původním stavu. Při jejím
poškození, ztrátě nebo zničení je povinen knihovně škodu nahradit – přednostně
poskytnutím téže publikace nebo po dohodě jinou publikací ve stejné hodnotě nebo
finanční náhradou.
Nedodrží-li uživatel z řad odborné veřejnosti stanovené podmínky výpůjčky, uspokojí
knihovna své nároky za škodu ze zástavy. Nárok knihovny na náhradu škody, pokud
převyšuje částku zástavy, zůstává zachován.
10. Uživateli, který nemá vůči knihovně vypořádány všechny závazky, nebude do
vypořádání závazků knihovna půjčovat další publikace.
11. Knihovní řád je uživatelům k nahlédnutí na viditelném místě knihovny ČPS a na
internetových stránkách ČPS na výše uvedené adrese.
12. Tento knihovní řád je účinný ode dne 1. 6. 2010.
V Praze dne 6. 5. 2010
PhDr. Václava Probstová, CSc., v. r.
prezidentka ČPS

