Co si u nás můžete půjčit?
A na jak dlouho?

Knihy, audioknihy nebo časopisy.
Všechny dokumenty půjčujeme na 30 dní.

Můžete je mít doma déle než tuto dobu?
Ano! Pokud na Vámi vypůjčený dokument nečeká nikdo jiný, můžete si výpůjčku prodloužit.
Prodloužení je možné 2x, opět o 30 dní. Maximální doba výpůjčky je tedy 90 dní.
Jak je možné prodloužit vypůjčené dokumenty?
Tady máte na výběr několik možností:
● osobně u Vašich knihovníků
● telefonicky nebo e-mailem: +420 601 324 852; knihovna@pruhon.cz
● online v našem katalogu, do kterého se dostanete přes www.pruhon.cz/knihovna
Prodloužení online je možné pouze jednou a pouze
před uplynutím výpůjční doby. Pokud prodlužujete
podruhé a nebo jste výpůjční dobu přetáhli, musíte již
kontaktovat knihovníky.

Přihlašovací jméno je Vaše čtenářské číslo, které
naleznete na své průkazce. Heslo je datum narození
ve formátu RRMMDD (datum narození - 01.12.1980 heslo = 8
 01201).
Co že je to ta rezervace?
Rezervovat si můžete knihu, kterou má právě teď někdo jiný vypůjčenou. Rezervaci vytvoříte
buď osobně u knihovníků a nebo přes online katalog. Až ji uživatel před Vámi vrátí, my ji tu
schováme a pokud jste nám do přihlášky uvedli e-mail nebo telefonní číslo, tak Vám
na uvedený kontakt pošleme informaci o tom, že tu na Vás kniha čeká. A čekat tu bude 7 dní
od té doby, co Vás kontaktujeme.
Můžu si rezervovat i knížku, která zrovna není vypůjčená?
Můžete. Této službě říkáme “odložení”. Vybranou knihu vám tu schováme stejně jako v
případě rezervace na 7 dní a budeme Vás o tom informovat e-mailem nebo SMSkou. Služba
je zpoplatněná částkou 10 Kč za každou knížku nebo CD.
Co když knížky nevrátím včas?
V tom případě Vám bude nabíhat zpozdné ve výši 5 Kč za každý provozní den knihovny a za
každý půjčený dokument.
Chci si přečíst knihu, kterou v knihovně nemáte - co teď?
Dejte nám vědět, o jakou knihu se jedná a zkusíme něco vymyslet. Pokud se nám bude hodit
do fondu a bude na trhu k dostání, tak ji třeba i koupíme. A pokud ne, tak Vám ji seženeme
přes Meziknihovní výpůjční službu - v tomto případě však neručíme za to, kdy se k nám titul
dostane a výpůjční doba je zkrácená na 3 týdny bez možnost prodloužení.
Toto je pouze shrnutí našich služeb, rozhodně se nejedná o plné znění Knihovního řádu. Ten si můžete v
plném znění přečíst buď v knihovně nebo si ho můžete stáhnout na webových stránkách knihovny.
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