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Městská knihovna  

Česká Lípa 

Години роботи дитячого 

відділення міської бібліотеки 

на площі Т. Г. Масарика:  

Плата  

 

Оплата за регістрацію - 50 крон (на 

12 місяців)  

Втрата посвідчення - 20 крон  

За перше посвідчення і наступні - 60 

крон  

Перше нагадування - 30 крон  

Друге нагадування - 50 крон  

Третє нагадування - 100 крон  

Копія з інтернету - 1 сторінка 2 крони  

Понеділок  13-17                   

Вівторок  зачинено  

Середа  13-17 

Четвер  13-17 

П’ятниця  13-16 

PO 13-17 

ST 13-17 

PÁ 13-16 

PO   —- 13-17 

ST 9-12 13-17 

PÁ 9-12 13-16 

PO 13-17 

ST 13-17 

http://www.knihovna-cl.cz/Pobocky-knihovny/Pobocka-Spicak/265.html
http://www.knihovna-cl.cz/Pobocky-knihovny/Pobocka-Lada/266.html
http://www.knihovna-cl.cz/Pobocky-knihovny/Pobocka-Holy-vrch/267.html


Позичання і повернення книг:  
 

Позичання - книги і журнали в дитячому 

відділенні позичаються максимально на 4 

тижні.  
 

Повернення - позичені книги можна 

повернути в будь-якому відділенні філій 

міської бібліотеки в Чеській Ліпі.  
 

Продовження - якщо не дочитаєш книгу в 

потрібний час, є можливість продовжити. 

Потрібно попросити продовження 

бібліотекаря при відвідуванні (в любому 

філіалі), або через інтернет. Книгу можна 

продовжити два рази.  
 

Нагадування - якщо не повернеш книгу 

вчасно і забудеш продовжити, прийде 

нагадування, що треба відвідати бібліотеку. 

За нагадування буде штраф.  
 

Резервація - якщо хочеш прочитати книгу, 

яка вже кимось позичена, її можна 

зарезервувати. Про резервацію потрібно 

попросити бібліотекаря або за допомогою 

сайту бібліотеки в інтернеті.  
 

Посвідчення читача розповсюджується на 

всі філіали та відділеннях міської бібліотеки 

в Чеській Ліпі, але на посвідчення можна 

позичити тільки дитячі книжки та аудіокниги 

для дітей. В відділенні для дорослих можуть 

позичити тільки шкільну літературу. 

  

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  

 

Ігри:  
 

До дитячого відділення можна прийти з 

друзями пограти дитячі ігри, які теж можна 

позичити.  

 

Інтернет:  
 

В дитячому відділення в інтернеті можна 

знайти речі, які потрібні до школи або 

написати реферат.  

Інтернет не використовується для гри в 

комп’ютерні ігри або переписки з друзями.  
 

Книги:  
 

Наукова література впорядкована згідно 

наукових галузь і позначена числами. 

Кожна галузь має своє число. Наприклад 

розведення тварин має число 636.  

 

Книги для дітей до 10 років (казки, історії 

про дітей та тварин, віршики) позначені 

різнокольоровими смужками та 

розташовані в афавітному порядку 

відносно прізвища письменника.  

Книги для дітей від 11 років 

(пригодницькі, романтичні, про коней, про 

вампірів, детективні, для дівчат та хлопців, 

науково-фантастична, фантастика) 

позначені за допомогою малюнків, які 

називаються піктограми, та розташовані в 

алфавітному порядку відносно прізвища 

письменника.  

 

Журнали:  
 

Останній номер журналу можна позичити 

тільки в бібліотеці, інші позичаються 

додому. Можна вибрати з цих назв: ABC, 

Časostroj, Čtyřlístek, Ledové království, Ma-

teřídouška, Rozmarýnka, Score, Spider-

Man, Tečka, Tlapková patrola  

 

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
http://www.knihovna-cI.cz

