DODATKY
ke Knihovnímu a výpůjčnímu řádu Knihovny AMU
KNIHOVNA FAMU
Sídlo knihovny FAMU: Smetanovo nábřeží 2, Praha 1
Služby: Knihovna FAMU poskytuje knihovnicko informační služby ve dvou samostatných
prostorách:

knihovna a studovna s volným výběrem knižních dokumentů a periodik
videotéka se studovnou, určenou pro individuální studium.
Meziknihovní služby poskytuje knihovna podle svých možností, druhové skladby fondů, druhů
dokumentů, jejich početního zastoupení a podle kategorie uživatelů.

Reprografické služby
Na kopírování dokumentů, jejichž rozmnožování je v souladu s autorským zákonem, je
studentům a pedagogům AMU k dispozici v 1. patře před knihovnou FAMU multifunkční
přístroj pro samoobslužné kopírování, tisk a skenování, placené prostřednictvím dobíjecího
bankomatu na rektorátu a zúčtovatelné pomocí identifikačních průkazů. Bližší informace
najdete na portálu AMU – počítačové centrum – studentské průkazy.
Kategorie uživatelů:
UŽIVATEL
student FAMU

počet

20

student AMU
(řádné studium)
pedagog FAMU,

5
20

pedagog AMU,

5

Zaměstnanec AMU

5

Mimořádný

5

kniha
výpůjční lhůta
dle typu
dokumentu,
viz výjimka
dle typu
dokumentu
dle typu
dokumentu,
viz výjimka
dle typu
dokumentu
viz výjimka
dle typu
dokumentu

7 dní

Videokazeta, DVD
výpůjční lhůta
10
2 dny absenčně

počet

–

Počet
celkem
30

prezenčně

5

20

2 dny absenčně

50

5

2 dny absenčně

10

5

2 dny absenčně

10

–

prezenčně dle
kapacity
studovny

5

Výpůjční lhůty a typy výpůjček
Knihy

cenné dokumenty
Periodika
videokazety
DVD

30 dní
14 dní
7 dní
prezenčně
prezenčně
pouze pro studijní účely AMU
pouze pro studijní účely AMU

Výjimky: Dokumenty, určené pouze k prezenčnímu studiu, mohou být se souhlasem knihovníka a doporučením
pedagoga poskytnuty mimo prostory knihovny k potřebám prezentace při výuce nebo jiným studijním úkolům
na 1 den.

absenčně: nelze půjčovat bez předložení příslušného čtenářského průkazu
Dokumenty uložené v depositáři je nutné objednat den předem.

Podmínky půjčování studijních videokazet a DVD:
Uživatel je povinen se seznámit s pravidly půjčování videokazet a DVD (viz Registrační
formulář)) a řídit se jimi. V opačném případě nebudou nadále umožněny absenční výpůjčky
videokazet a DVD.
Registrace :
Podmínkou pro zaregistrování uživatele knihovny je platná identifikační karta
zaměstnanců a studentů AMU.
Poplatky
Knihovna poskytuje své služby bezplatně.
Samoplátcům FAMU a AMU bude vystaven čtenářský průkaz na základě identifikační
karty nebo potvrzení o studiu, vydaného příslušnou katedrou nebo fakultou, a zaplacení
kauce ve výši 2 500,- Kč. Kauce bude vrácena po řádném vrácení všech vypůjčených
materiálů.
Poplatky za meziknihovní službu stanoví knihovna podle skutečných nákladů.
Sankce při nedodržení výpůjčních lhůt:
knihy
- při překročení výpůjční doby (14 a 30 dní) za každý další den 1,- Kč
- při překročení výpůjční doby (7 dní) za každý další den 10,- Kč
- při ztrátě nebo poškození je uživatel povinen zajistit adekvátní náhradu; xerokopie je
možná pouze u skript AMU
videokazety a DVD
- při překročení výpůjční doby (2 dny) za každý další den - 10,- Kč
-

při ztrátě nebo poškození je uživatel povinen zajistit adekvátní náhradu nebo
zaplatit - 500,- Kč
za DVD 1000,- Kč

Tento Dodatek je nedílnou součástí Knihovního řádu AMU a nabývá účinnosti
od 1. 10. 2014.

MgA. Pavel Jech, děkan FAMU

Mgr. Markéta Ambrožová, vedoucí knihovny FAMU

Příloha Dodatků ke Knihovnímu řádu AMU
Knihovna FAMU
Podmínky půjčování videokazet a DVD:
Svým podpisem se vypůjčovatel zavazuje, že zapůjčenou videokazetu a DVD nepoužije
k žádným jiným než ke svým studijním, vzdělávacím nebo vědeckým účelům, že nepořídí pro
svou potřebu kopii obsahu videokazety, ani nikomu jinému kopii nepořídí a ani neumožní ji
jinému pořídit, a že po výpůjční dobu ji nepoužije k žádnému komerčnímu ani jinému
veřejnému užití. Porušením této povinnosti bere vypůjčovatel na sebe veškerou právní
odpovědnost za případné zásahy do práv chráněných autorským zákonem.

V Praze …………………..

Podpis uživatele ………………………………….

