
PŘÍLOHA  KNIHOVNÍHO  ŘÁDU 

č. 7 
Pravidla pro užívání návratového knižního boxu  

a GSM výdejního boxu 

 

1. Návratový knižní box - biblioschránka 

 
 Návratový knižní box (dále jen biblioschránka) slouží k vracení knihovních jednotek v době uzavření 

knihovny, tzn. mimo provozní dobu knihovny.  

 Funkce vracení knih pomocí biblioschránky je založena na důvěře mezi knihovníkem a uživatelem. 

Uživatel neobdrží potvrzení o vrácení.  

 Při užití biblioschránky je čtenář povinen se řídit instrukcemi uvedenými na tomto zařízení. 

 Knihovna se zavazuje knihovní jednotky vyzvednuté z biblioschránky odepsat uživateli z jeho 

čtenářského konta do 10. hod. následujícího pracovního dne.  

 Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky, zůstávají načteny ve 

čtenářském kontě a uživatel je uhradí při osobní návštěvě knihovny, případně je může po domluvě 

s knihovnou uhradit převodem na účet knihovny.  

 Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze 

čtenářského konta neodepíše a kniha zůstává čtenářem stále vypůjčena.  

 Uživatel je povinen do 5 pracovních dnů provedenou transakci zkontrolovat prostřednictvím svého 

čtenářského konta (telefonicky či e-mailem) a v případě nesrovnalostí neprodleně kontaktovat 

knihovnu.  

 Knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby se vrací pouze při osobní návštěvě 

v knihovně. Do biblioschránky též není možné vracet silné nebo velkoformátové knihy, společenské hry 

a tematické kufříky. 

 Knihovna nezodpovídá za případné nesrovnalosti u knih vrácených prostřednictvím biblioschránky. 

 

 

2. GSM výdejní box  
 

 GSM výdejní box slouží k bezkontaktnímu vyzvedávání knihovních jednotek a k vyzvedávání knih 

mimo provozní dobu knihovny.  

 Funkce půjčování knih pomocí GSM výdejního boxu je založena na důvěře mezi knihovníkem a 

uživatelem. Uživatel neobdrží o výpůjčce potvrzení.  

 Uživatel si požadované knihy musí u knihovny objednat e-mailem či telefonicky.  

 Knihy jsou čtenáři na konto načteny před vložením do výdejního boxu. Načtením knih na konto čtenáře 

začíná rovněž běžet výpůjční doba knih.  

 Knihovna se zavazuje ihned po načtení knih do čtenářského konta zaslat uživateli e-mail či SMS zprávu 

s informací o tom, že knihy má v boxu připravené k vyzvednutí. Zároveň s touto informací knihovna 

uživateli zašle PIN kód, prostřednictvím kterého si čtenář GSM schránku otevře.  

 Uživatel je povinen si knihy z GSM boxu vyzvednout do 48 hodin od odeslání kódu knihovnou. Pokud 

je čtenář neodebere ve stanovené lhůtě, může si je vyzvednout následujících 5 dnů v běžné otevírací 

době v knihovně. 

 Vzhledem k omezené velikosti boxu je možné přes GSM box půjčit maximálně 3 knihy. 

 Přes GSM box není možné vypůjčit knihy silné nebo velkoformátové, společenské hry a tematické 

kufříky. 

 Po vyzvednutí knih do boxu zpět nic nevkládejte! Na vrácení knih slouží návratový knižní box. 

 Po vyzvednutí je uživatel povinen box pečlivě uzavřít.  

 Při užití GSM boxu je uživatel povinen se řídit instrukcemi uvedenými na tomto zařízení.  

 Služba GSM výdejního boxu je k dispozici pouze čtenářům s platnou registrací a bez pohledávek vůči 

knihovně.  
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