Zápis čtenáře mladšího 15 let - informace pro rodiče
Vážení rodiče,
těší nás, že Vaše dítě chce využívat služeb Městské knihovny v Praze. Pro jeho
zdárný zápis je potřeba splnit podmínky dané Knihovním řádem MKP (čl. 17).
Zápisné ani registrační poplatky dítě do dovršení 15 let neplatí.
Žadatel (dítě) předloží MKP vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem a prokáže svoji totožnost.

Tyto požadavky mohou být naplněny různými způsoby:
§ Pokud dítě prokáže svoji totožnost, stačí, když bude mít řádně vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem. K prokázání totožnosti může posloužit doklad, ve kterém je fotografie, jméno a příjmení, datum narození (např.
cestovní pas, studijní průkaz, tramvajenka, opencard).
§ Pokud dítě nemá doklad k prokázání totožnosti, je potřeba, aby předložilo přihlášku podepsanou zákonným zástupcem a přišel s ním do knihovny buď zákonný zástupce, nebo ručitel, který prokáže svou totožnost. Ručitel navíc vyplní
na místě Dohodu o ručení. Ručitel musí být plnoletý a způsobilý k právním úkonům (např. prarodič, starší sourozenec).
§ Za žadatele (dítě) může jednat i jeho zákonný zástupce. Pokud není dítě přítomno zápisu, zákonný zástupce musí prokázat jeho existenci (např. cestovním
pasem, rodným listem).
§ Čtenářský průkaz je nepřenosný, může ho používat jen ten, na jehož jméno je
vydán.
§ Žadatel i čtenář může MKP požádat, aby jako čtenářský průkaz byla zaregistrována jeho platná karta opencard.
§ Dětský čtenář má při zápisu limit výpůjček oproti dospělému čtenáři snížený na
polovinu. Tzn., že může mít v síti MKP současně půjčeno maximálně
30 knihovních jednotek. Z toho může být nejvýše 10 knihovních jednotek speciálních (CD, MC, jazykové, kurzy, reprodukce), 2 grafické listy a 2 zvukově obrazové dokumenty. Zákonný zástupce (za souhlasu ručitele) může písemně požádat o nastavení výpůjčních limitů dítěte jako pro dospělého čtenáře. Stejně
tak může zákonný zástupce písemně požádat i o snížení výpůjčních limitů pod
hranici nastavenou při zápisu (v tomto případě určí limit pro výpůjčky v jedné
knihovně a MKP podle toho upraví limity na výpůjčky v celé síti a limity na výpůjčky speciálních knihovních jednotek).
Knihovní řád v aktuálním znění najdete na webových stránkách Městské knihovny
v Praze na adrese http://www.mlp.cz/ nebo si ho můžete vyžádat v knihovně.
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