Knihovna Národního filmového archi
Příloha Č. 1 Knihovního řádu KNFA

Likvidace škody na knihovních fondech.
Ochrana knihovního fondu.
A. Likvidace

škod na knihovních

fondech

Závazek uživatele nahradit škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku
v platném znění (zákon Č. 89/2012 Sb.) - dále jen OZ.

1/ Náhrada škody uvedením v předešlý stav:
a/ Výši náhrady určí vedoucí výpůjčního protokolu Knihovny.
b/ Při ztrátě nebo úplném poškození knihovní jednotky je uživatel povinen (vyjma
případů uvedených v bodu 2 této přílohy) škodu nahradit uvedením v předešlý
stav:
ztracený nebo zničený exemplář nahradí uživatel jiným výtiskem téhož titulu
ztracený nebo zničený exemplář nahradí uživatel fotokopií téhož titulu
včetně vazby. Technická kvalita fotokopie je předem odsouhlasena
vedoucím výpůjčního protokolu.

2/ Peněžní náhrady:
a/ peněžní náhradu vyžaduje Knihovna tehdy, kdy je použití výše uvedených
způsobů značně obtížné, spojené s neúměrnými překážkami a náklady, případně z
hlediska Knihovny neúčelné (např. při částečném odstranitelném poškození
exempláře knihovního fondu nebo poškození čárového kódu).
b/ výše náhrady, kterou stanoví vedoucí výpůjčního protokolu Knihovny, se určuje
z ceny knihovní jednotky a Knihovna k této ceně připočítává Sankční poplatek při
ztrátě výpůjčky dle Přílohy Č. 3 Knihovního řádu KNFA.

B. Ochrana knihovního

fondu

Knihovní jednotky starší 50 let a všechny knihovní jednotky, které Knihovna vlastní
pouze v jednom exempláři, je nutno uchovávat za účelem úplnosti sbírek a
zamezení ztrát. Tomu odpovídá výpůjční politika Knihovny.
Knihovní jednotka určená k prezenčním výpůjčkám nese v odkazu na exempláře
v on-line katalogu označení status výpůjčky.pouze
prezenčně". Knihovní jednotky
určené k absenčním výpůjčkám mají dobu výpůjčky 31 dní a status výpůjčky
"volný" (automatizovaný výpůjční systém neumožní půjčit formou absenční
výpůjčky knihovní jednotku určenou k prezenčnímu studiu).
K prezenčním výpůjčkám studiu jsou určeny:
- CD-ROM/DVD
- separáty (sbírka výstřižků)
- seriály/periodika
- mikrodokumenty
- příruční knihovna
- scénáře do třetího multiplikátu
- knihovní fond, resp. jeho část, dostupná v jednom exempláři
K absenčním výpůjčkám jsou určeny: '
- multiplikáty knihovních jednotek mladší 50 let
- scénáře od třetího multiplikátu mladší 50 let

