
Малий провідник 

послугами  

міської  бібліотеки   

в Чеській Ліпі.  

 

Години роботи  

філій міської бібліотеки:  

Městská knihovna  

Česká Lípa 

Telefon: 487 883 444 

E-mail: info@knihovna-cl.cz 

www.knihovna-cl.cz 

TGM 170 

Česká Lípa 

470 01 

Městská knihovna  

Česká Lípa 

Години роботи дитячого 

відділення міської бібліотеки 

на площі Т. Г. Масарика:  

Плата: 
 

Оплата за регістрацію на 12 місяців:  

Дорослі - 150 крон  

Студенти денної форми навчання - 

100 крон  

Пенсіонери від 60 років - 100 крон  

 

Втрата посвідчення - перший дублікат 

20 крон  
 

Другий дублікат і послідуючі - 60 крон  

Перше нагадування - 30 крон  
 

Друге нагадування - 50 крон  
 

Третє нагадування - 100 крон  
 

Копія з інтернету - 1 сторінка 2 крони  

MVS - 50 крон за книгу  

Понеділок    —- 13-17 

Середа  9-12 13-17 

П’ятниця  9-12 13-16 

Понеділок  13-17 

Середа  13-17 

Понеділок  9-18 

Вівторок  зачинено  

Середа  9-18 

Четвер  9-18 

П’ятниця  9-16 

Субота  9-12 

Понеділок     —- 13-17 

Середа  9-12 13-17 

Четвер  9-12   —- 

П’ятниця  9-12 13-16 

Філія  Špičák 

Філія  Lada 

Філія  Holý vrch 



Позичання і повернення книг: 
 

Позичання - книги, електронні книги та 

аудіокниги позичаються на 4 тижні, 

електронні книги на 31 день, а журнали на 

2 тижня.  
 

Повернення - позичені книги можна 

повернути в любому відділенні в філіалі 

міської бібліотеки в Чеській Ліпі. Електронні 

книжки після закінчення терміну 

автоматично видаляться.  
 

Продовження - термін можливо продовжити 

або безпосередньо в будь-якому філіалі 

бібліотеки в Чеській Ліпі, або за допомогою 

сайту бібліотеки. Книгу можна продовжити 

два рази, тобто книгу можна позичити 

максимум на 100 днів.  
 

Нагадування - при перебільшення терміну, 

на який є книга позичена, прийде 

нагадування. Нагадування ви отримаєте 

лише на свою електронну пошту. За 

нагадування буде штраф (zdržné), який 

можна оплатити в будь-якому філіалі 

бібліотеки в Чеській Ліпі.  
 

Резервація - книгу, яка вже є кимось 

позичена, можна зарезервувати. Про 

резервацію потрібно попросити 

бібліотекаря або за допомогою сайту 

бібліотеки в інтернеті. Якщо читач ввів під 

час реєстрації свою електронну пошту, 

йому буде повідомлено, що обрана книга є 

вільна.  
 

MVS (Meziknihovní výpůjční služba) - якщо в 

бібліотеці немає книгу, яка потрібна читачу, 

бібліотека можу цю книгу позичити в іншій 

бібліотеці на основі заяви. Читач повинен 

заплатити цю послугу за прейскурантом.  
 

Посвідчення читача: 
- є дійсна 12 місяців у всіх філіалах міської 

бібліотеки, її дійсність продовжується 

автоматично при оплаті за регістрацію.  

 

Онлайн каталог:  
 

На сайті бібліотеки http://www.knihovna-cI.cz 

доступний каталог книг, в якому можна 

шукати книжки, або дізнатись чи книга є 

позичена і позичену книгу зарезервувати.  

 

Рахунок читача:  
 

Кожен читач має на сайті бібліотеки рахунок, 

в якому може перевірити, скільки має 

позичених книг, або продовжити термін. Для 

доступу до рахунку потрібен число 

посвідченні та пін-код. Пін це твоя дата 

народження, у вигляді РІК-МІСЯЦЬ-ДЕНЬ. 

Якщо ти народився -(лась) 12 травня 2010, 

то твій пін 100512  

 

 

Інтернет:  
 

Інтернет доступний в відділені наукової 

літератури та в філіалі Špičák. Реєстровані 

читачі мають можливість безкоштовно 

використовувати інтернет 60 хв в день, 

інші користувачі тільки 20 хв в день.  

 

Книги:  
 

Наукова література впорядкована згідно 

наукових галузь і позначена числами. 

Кожна галузь має своє число. Наприклад 

розведення тварин має число 636. В 

кожній галузі книги впорядковані згідно 

позначок. Позначки (signatury a třídníky) 

наклеєні на обкладинці.  

Художня література - розташована в 

афавітному порядку відносно прізвища 

письменника. Деякі жанри, наприклад 

детективи, наукова фантастика, біографії і 

тд., відокремлені як самостійні розділи.  

 

Журнали:  
 

Останній номер журналу можна позичити 

тільки в бібліотеці, інші позичаються 

додому.  

 

Втрата книжки:  
 

Якщо загубиш книжку, як найшвидше 

прийди до бібліотеки повідомити про 

втрату. Бібліотекар з тобою домовиться, як 

вирішити проблему.  

http://www.knihovna-cI.cz

