MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE
814 79 Bratislava 1, Klariská 16
__________________________________________

ČASŤ III. PORIADOK ŠTUDOVNÍ
Výňatok z Knižničného poriadku účinného do 1. februára 2016
1. Prístup do študovní je možný po predložení platného preukazu čitateľa, resp. kariet, ktoré sú
definované v časti I., v článku 7, bod 8. Neregistrovaní používatelia a návštevníci majú prístup
do študovní po zaplatení manipulačného poplatku na dobu jedného dňa za využívanie služieb
študovní na všetkých pracoviskách knižnice (pozri Cenník služieb). Zaplatenie manipulačného
poplatku je záväzné i pre držiteľov kariet (ak sa prostredníctvom karty ešte nezaregistrovali za
čitateľa). Držiteľ Bratislavskej mestskej karty môže bez zaplatenia manipulačného poplatku na
dobu jedného dňa bezplatne využiť WiFi pripojenie na internet a prezenčné požičanie kníh do
študovne. Prístup do letnej čitárne U červeného raka je pre celú verejnosť voľný a bezplatný
(s možnou výnimkou podujatí, ktoré si v jej priestoroch príležitostne organizujú iné inštitúcie).
2. Pri príchode do študovne sa čitateľ preukáže svojím čitateľským preukazom, ktorý odovzdá
službukonajúcemu zamestnancovi. V prípade, že čitateľ ako knižničný preukaz používa niektorú
z kariet, ktoré sú definované v časti I., v článku 7, bod 8 a ktorá je jeho majetkom, podá ju len na
nevyhnutne krátky čas službukonajúcemu knihovníkovi na overenie a vezme si ju naspäť. Knižnica
nenesie zodpovednosť za opomenutie karty v jej priestoroch. Každý návštevník, ktorý nevlastní
platný čitateľský preukaz, zaplatí za využívanie služieb študovní na dobu jedného dňa
manipulačný poplatok (pozri Cenník služieb). Pri vstupe do študovne je povinný predložiť
službukonajúcemu zamestnancovi svoj preukaz totožnosti s fotografiou.
3. Špeciálnu tašku na prenosný počítač si môže čitateľ vziať so sebou, len ak súhlasí s jej kontrolou
službukonajúcimi zamestnancami pri odchode zo študovne.
4. V študovniach nie je dovolené používanie mobilného telefónu. Do študovní nie je dovolené
prinášať potraviny a nápoje.
5. Čitateľ je v študovni povinný riadiť sa pokynmi zamestnanca knižnice a správať sa ohľaduplne
k ostatným čitateľom a návštevníkom.
6. Študovne slúžia na prezenčné štúdium dokumentov. Čitateľ má právo využívať pri štúdiu:
dokumenty z knižničných skladov určené na prezenčné štúdium, dokumenty objednané
prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, počítače, službu WiFi s použitím vlastného
prenosného počítača typu notebook, tablet, mobilný telefón či iné zariadenie s možnosťou
prístupu na internet, zvukové dokumenty, multimediálne dokumenty.
7. Čitateľ má voľný prístup k príručnému fondu a vyloženým časopisom a novinám. Čitateľ je
povinný rešpektovať požiadavky iných čitateľov. Má právo požičať si najviac 2 tituly dennej tlače
alebo časopisov naraz. Keď ich po prečítaní vráti službukonajúcemu zamestnancovi, môže si
požičať ďalšie 2 tituly. Požiadavky na dokumenty z knižničných skladov a na periodiká, ktoré nie
sú voľne prístupné v študovni, sa vybavujú podľa možností okamžite.
8. Dokumenty na prezenčné štúdium z knižničných skladov si môže čitateľ rezervovať na dohodnutý
termín. V prípade nedodržania termínu sa dokument vráti do knižničných skladov.

10. Čitateľ nesmie poškodzovať zariadenie študovne a vypožičané dokumenty.
11. Čitateľ môže vyniesť dokumenty zo študovne len so súhlasom službukonajúceho zamestnanca.
12. Z dokumentov knižnice si čitateľ môže dať vyhotoviť kópie za predpokladu rešpektovania zákona
o autorských právach (pozri Cenník služieb).
13. Dokumenty v príručných fondoch študovní sú určené len na prezenčné štúdium.
Vo výnimočných prípadoch, v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov môže povoliť ich
absenčnú výpožičku riaditeľ knižnice alebo ním poverený zamestnanec. Ak čitateľ nevráti
vypožičaný dokument zo študovne v stanovenom termíne, bude toto porušenie sankcionované
poplatkami vo výške riaditeľskej upomienky.
14. Z báz dát prístupných na počítačoch v študovni má čitateľ právo vyhotoviť si tlačený výstup (pozri
Cenník služieb).
15. Verejný prístup na internet je pre registrovaných čitateľov na všetkých pracoviskách bezplatný,
pričom v Úseku literatúry pre deti a mládež je prístup k nemu určený výlučne deťom a
študujúcej mládeži do 26 rokov. Podmienky využívania verejného prístupu na internet sú bližšie
špecifikované v platných Pokynoch pre používateľov elektronických služieb.
16. Používateľom je dovolené na prenos dát používať vlastný USB kľúč (flash disk, flashmemory).
Použitie iného typu technických zariadení je potrebné konzultovať so zodpovednými
zamestnancami z Úseku metodiky a koordinácie.
17. V študovniach knižnice, na nádvorí Klariská 16 a v letnej čitárni U červeného raka, je vytvorená
možnosť WiFi pripojenia v sieti s názvom MKB–WiFi FreeZone. Využiť ju môže každý návštevník
knižnice s vlastným prenosným zariadením (notebook, tablet a iné zariadenie s možnosťou
prístupu na internet). Knižnica nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré používaním internetu cez
WiFi pripojenie spôsobí užívateľ sebe alebo ostatným občanom.
18. Prenosné počítače typu notebook, tablet, mobilný telefón a iné zariadenia, ak sa používajú na
prístup k internetu v knižnici, je možné pripojiť do elektrickej siete na nevyhnutne potrebný čas.
Používať vlastné zariadenia vyžadujúce zapojenie do elektrickej siete, pokiaľ ich používanie
nesúvisí s knižničnými službami knižnice, nie je v knižnici dovolené.
19. Pri odchode zo študovne sa čitateľ zapíše do evidenčného zošita (meno a priezvisko, počet
preštudovaných zväzkov a počet použitých báz dát). Súčasne predloží na kontrolu odnášané
dokumenty. Návštevníka, ktorý zaplatil manipulačný poplatok za využívanie služieb študovní
na dobu jedného dňa, službukonajúci zamestnanec písomne eviduje: zapíše jeho meno,
priezvisko, bydlisko, vek, ako aj dátum a časové rozmedzie, v ktorom prístup na internet využil.

