Zahájení zkušebního provozu farní knihovny.
Milí, dovolujeme si Vám konečně zpřístupnit farní knihovnu. V tuto chvíli obsahuje více
než 640 publikací. Jde o knižní fond, který vybudoval a zapůjčil zejména náš milý pastýř - P.
Jaroslav Šašek.
Otevírací doba je prozatím stanovena v čase od 10:00 do 11:00 hodin po nedělní
bohoslužbě. Pokud bude mít kdokoliv zájem o zapůjčení některé z knih, může se také prosím
obrátit na knihovníka emailem, nebo osobně - kontakt je pod textem.
Knihovna se nachází na faře a zde také bude probíhat vypůjčování a vracení knih. Cílem
farní knihovny není nahrazovat knihovnu městskou či jí dokonce konkurovat. Jedná se
převážně o literaturu duchovní a odbornou (teologie, filosofie). V seznamu knih, jehož odkaz
naleznete pod tímto textem, je téměř u každé knihy uveden internetový odkaz na stránky
knižní databáze, kde se lze o konkrétní knize dozvědět více.
Rádi bychom v budování knihovny pokračovali, proto pokud máte nějaké knihy, které již
nepotřebujete, či je chcete zapůjčit, rádi je přijmeme. Poslouží tak dalším lidem. Půjčování
knih je zdarma.
Knihovníci:
Marian Hayer (marian.hayer@seznam.cz)
Pokud se mezi Vámi nalezne někdo, kdo je ochoten přiložit pomocné ruce ke správě
knihovny, bude vítán.
Knihovní řád
1. Půjčování knih je poskytováno zdarma v prostorách fary v Plané. V současnosti v čase od
10:00 do 11:00 hodin po nedělní bohoslužbě nebo po předchozí domluvě. Výpůjčky jsou
prováděny pouze osobně.
2. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb. Půjčku poskytuje knihovna
prozatím pouze na jméno a kontaktní údaje (ne tedy na občanský průkaz a proti podpisu).
Dětem do 15 let po písemném souhlasu rodičů. Každý čtenář je povinen seznámit se s
knihovním řádem.
3. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu farní knihovny platí ustanovení občanského
zákoníku o půjčování věcí.
4. Výpůjční lhůty jsou zatím stanoveny podle dohody mezi čtenářem a knihovníkem, nejdéle
však 3 měsíce. Vypůjčené knihy čtenář nesmí půjčit dalším osobám.
5. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihu v takovém stavu, v jakém ji převzal. V případě
poškození menšího rozsahu ji musí uvést do původního stavu. Je-li rozsah poškození větší
nebo jedná-li se o ztrátu, nahradí čtenář knihu stejným titulem nebo po dohodě s
knihovníkem titulem podobného zaměření a ceny.
6. Některé knihy je možné zapůjčit pouze krátkodobě (1-7 dní). Jde zejména o publikace,
které jsou ve fyzicky špatném stavu a hrozí jejich zničení.
Aktuální seznam knih zde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTo3E5F6V_G7nngpVzDKdao34tG2yVHeszMArvsBqXISgJ4U7Mu1P7UWZsAiqj1Fc6wUjxC8zr7nJB/pubhtml

