
Multimediální studovna 
 Při vstupu do studovny má uživatel povinnost předložit platný čtenářský průkaz nebo průkaz 

totožnosti za účelem jednorázové registrace. 

 Rozhodnutí o možném prodloužení přístupu k internetu mimo základní dobu (30 min.) je 

plně v kompetenci obsluhy studovny dle aktuální situace ve studovně 

 U uživatelů internetu se předpokládá základní znalost práce s internetem.  

 Možnost absenčního nebo prezenčního půjčování nosiče (CD, CD-ROM nebo DVD) je dána 

statusem v elektronickém katalogu: 

▪ 14 dnů = v tomto případě si lze vybraný dokument půjčit na 14 dní s možností 

jednoho prodloužení, pokud není žádaný. Není možné si jej objednat přes internet. 

▪ Jen ve studovně AV médií = jedná se o dokumenty, které se nesmí půjčovat. Lze 

si je prohlédnout v multimediální studovně na počítačích k tomu určených.  

▪ Ve zpracování = dokument byl do fondu přidán teprve nedávno a prochází 

nutnými popisnými činnostmi před tím, než bude zpřístupněn čtenářům. Takto 

označené dokumenty je sice možné si rezervovat, vždy je třeba ale počítat s tím, 

že videa se domů nepůjčují vůbec a že v případě hudebních nosičů si bude nutné 

na jejich půjčení domů ještě několik měsíců počkat. 

 Pokud to dovolují  licenční a jiné podmínky využívání jednotlivých zpřístupněných zdrojů, 

může si uživatel výsledky své práce vytisknout za stanovený poplatek (viz. Ceník) nebo 

uložit na vlastní flash disk, přičemž musí dbát na příslušná ustanovení Knihovního řádu (a 

platných zákonů).  

 Na počítačích v multimediální studovně je nainstalován blokovací program, který po restartu 

počítače smaže všechna data, kromě těch uložených v adresáři na disku D:. 

 Uživatel si smí soubory ukládat do adresářů na disku D: (ne do hlavního adresáře D:). 

Veškeré dokumenty, které si zde uživatel uloží, tam zůstanou a budou přístupné i dalším 

uživatelům studovny. Proto je doporučeno veškeré své dokumenty po ukončení práce 

smazat, aby nemohlo dojít k úniku nějakých citlivých informací. 

 Poslech hlasových výstupů z počítače je možný pouze za použití sluchátek (sluchátka si lze 

zapůjčit u obsluhy studovny) 

 Absenční výpůjčku zvukového dokumentu lze uskutečnit na základě smlouvy mezi 

knihovnami a ochrannými autorskými svazy až po uplynutí odkladné lhůty 9 měsíců od 

nabytí do fondu knihovny (pokud nelze jednoznačně prokázat, že byl zvukový dokument 

vydán dříve). Tato lhůta se nevztahuje na Zvukovou knihovnu pro nevidomé,  jejíž 

půjčování podléhá jiným předpisům. 

 Uživatelé multimediální studovny jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně a respektovat 

pokyny obsluhy studovny. 

 Provoz studovny končí 5 minut před zavřením knihovny, do té doby je nutné vyřídit všechny 

tisky a platby, případně se řídit pokyny obsluhy studovny 

 Půjčování čteček se řídí „Pravidly půjčování čteček elektronických knih ve VKOL“ – viz 

Příloha Knihovního řádu 

 Uživatel je povinen dodržovat „Pravidla pro využívání výpočetní techniky VKOL“. Poruší-

li tato pravidla, může mu být odepřeno využívání služeb knihovny. 

 Tisk je zpoplatněn – viz. Ceník VKOL 

 jednostranný tisk – 2 Kč 

 oboustranný tisk – 3 Kč 



 

Studovna pro handicapované na galerii Multimediální studovny 

 Ve studovně pro handicapované na galerii multimediální studovny jsou poskytovány služby 

zrakově a tělesně postiženým občanům.  

 Rozsah poskytovaných služeb je stejný jako v multimediální studovně.  

 Na této galerii není přítomen obsluhující pracovník knihovny, jde o samoobslužnou 

studovnu, a o eventuální otevření galerie je nutno požádat jakéhokoliv pracovníka knihovny, 

především však u výpůjčního pultu nebo ve volném výběru novinek. Jim se pak prokáží 

platným čtenářským průkazem a průkazem ZTP.  

 Při samostatné práci a studiu na galerii potom mohou handicapovaní uživatelé kdykoliv 

požádat o radu či pomoc pracovníka knihovny v multimediální studovně (propojený prostor) 

nebo telefonicky na určených linkách. 

 Přístup na počítače je zde chráněn heslem, které handicapovanému uživateli sdělí obsluha. 

 Vzhledem k omezenému počtu míst na této galerii může dojít k omezení času stráveného 

jedním uživatelem na jednom pracovním místě (pořadí a obsazenost určuje pracovník 

knihovny).  

 Tisk na tiskárně je zde zpoplatněn dle Ceníku VKOL až od 20 stran textu A4 výše. 

 

 

Zvuková knihovna 
 Zvuková knihovna je určena pro slabozraké a nevidomé.  

 Obsahuje zvukové nahrávky namluvených knih ve formátu MP3.  

 Právo půjčování fondu z této studovny má pouze ten uživatel, který vlastní platný čtenářský 

průkaz knihovny a potvrzení vystavené očním lékařem nebo Sjednocenou organizací 

nevidomých a slabozrakých ČR, že pro zrakové postižení je oprávněn využívat služeb 

zvukové knihovny. Zvukové knihy si může půjčovat také držitel průkazu ZTP/P, vydaného 

pro zrakové postižení.  

 Vyzvedávat dokumenty z tohoto fondu mohou i osoby k tomuto úkolu zplnomocněné 

vlastníkem čtenářského průkazu. 

 Půjčování dokumentů ze zvukové knihovny je bezplatné.   

 Dojde-li vinou hrubé nedbalosti uživatele ke zničení nebo ztrátě nosičů, budou uživateli 

předepsány k úhradě. 

 Pořizování kopií zapůjčených zvukových knih není přípustné s ohledem na zákonná práva 

autorů.  

 Vzájemná výměna nebo půjčování nahrávek mezi uživateli bez přímé účasti knihovny je 

vyloučena. 


