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Směrnice pro pobočky Městské knihovny Moravský Krumlov 

(MK Polánka a MK Rokytná) 

Tato směrnice se týká evidence knih, registrace čtenářů a výběru poplatků v pobočkách MěK M. K. 

Knihovní fond bude aktualizován jedenkrát ročně dle schváleného rozpočtu pro pobočky. Knihy 
budou zapsány v knihovním systému REKS-Přírůstky, opatřeny knižními lístky přírůstkovými čísly a 
čárovými kódy, signaturami s MDT a následně brožované prošity a obaleny. Také bude vystaven 
přírůstkový seznam nově zapsaných knih, případně darů a vystaven na webových stránkách poboček i 
MěK M. Krumlov. 

Knihy opotřebované a zastaralé budou vyřazovány průběžně během celého roku prostřednictvím 
systému REKS-Úbytky, bude vytištěn seznam úbytků, přírůstková čísla včetně kódu přeškrtnuta, 
obaly sejmuty a knihy dány do knihobudky nebo odevzdány do sběru.  

Ve spolupráci s regionálním oddělením MěK Znojmo provedou příslušné pracovnice knihovny revizi 
fondu – 1x za 5 let 

Čtenáři se přihlašují do knihovny pomocí registrace - tištěná přihláška se jménem, bydlištěm a 
dalšími údaji nutnými k zaevidování čtenáře dle GDPR.  Registrační poplatek je stanoven v ceníku 
knihovního řádu, u poboček činí částku 10 Kč na dítě i dospělého, platí se při přihlašování a pak 
každoročně při prodloužení registrace. Každý čtenář obdrží tištěnou čtenářskou legitimaci.  

Výběr poplatků:  

Každá z poboček obdrží očíslované stvrzenky z MěKS M. K., do kterých vyplní, datum, jméno čtenáře, 
bydliště, název poplatku dle ceníku služeb, výši poplatku, podpis knihovnice. Originál dá čtenáři, první 
kopii dá na MěKS k odvodu, 2. kopii ponechá ve stvrzence. Jedenkrát za měsíc předá knihovnice z 
pobočky vedoucí MěK M. K. vybrané poplatky včetně stvrzenek a seznamu platících čtenářů.  

V průběhu prosince daného roku se veškeré vybrané poplatky spočítají a zakoupí se knihy v dané 
hodnotě. Zůstatek pokladen bude k 31. 12. daného roku 0 Kč. V případě zůstatku, bude hotovost 
odvedena na hlavní pokladnu MěKS. 

 
Tato směrnice nabývá platnosti od 1. 1. 2020 

 

 Vypracovala Martina Nováková, vedoucí MěK M. K.                                   Bořivoj Švéda, ředitel MěKS 

 

 

MK Polánka,  M. Čechová                                                                                 MK Rokytná, ing. L. Dobešová 


