
Provozní řád Knihovny Fakulty tělesné kultury UP 
 

Čl. 1 

Provozní řád Knihovny Fakulty tělesné kultury (dále jen knihovna) vychází z Knihovního řádu 
Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho smyslem je konkretizovat zásady poskytování knihovnických a 
bibliograficko-informačních služeb v podmínkách Knihovny FTK. 

 
Čl. 2 

Vstup do knihovny je volný pro uživatele Knihovny UP podle specializace dané Knihovním řádem. 

 
Čl. 3 
Návštěvníci  knihovny mohou odložit vrchní ošacení a příruční tašky do uzamykatelných šatních skříněk 
umístěných v prostorách děkanátu FTK. Klíče od skříněk jsou k dispozici na vrátnici. Nedoporučuje se 
nechávat doklady, peníze a cenné předměty ve skříňkách.  
 
Čl. 4 
Uživatelé  mohou využívat celý knihovní fond, který je přístupný formou volného výběru, nebo 
prostřednictvím knihovníků ve skladech knihovny. Absenčně si  lze půjčovat pouze s platnou a funkční 
identifikační kartou UP (dále jen IK).  
Dokumenty vypůjčené z regálů se vrací na určené odkládací police, uživatel je nevřazuje zpět do 
regálů. 
  
Čl. 5 
V knihovně jsou návštěvníci povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním návštěvníkům, udržovat 
pořádek a čistotu. Nesmí poškozovat knihovní fond ani zařízení knihovny.  

Ve studovnách není povoleno používat přenosné telefony k hovorům, je zakázáno kouřit, 
konzumovat jídlo a nápoje. Uživatelé mají právo používat jen jedno pracovní místo.  

Počítače určené k vyhledávání v souborném katalogu nelze využívat pro jinou činnost. Za volně 
položené osobní věci ve studovně neodpovídají pracovníci knihovny. 

Veškeré osobní věci, které uživatelé zapomenou či ponechají v knihovně, budou po ukončení výpůjční 
doby pracovníky knihovny uschovány. Majitel – uživatel knihovny – bude muset bezpochybně 
prokázat své vlastnictví. 

 
Čl. 6 
V prostoru knihovny jsou umístěny samoobslužné kopírky, které jsou k dispozici pro všechny 
uživatele knihovny. Na IK si uživatel vloží u výpůjčního pultu kredit na kopírování a tisk  v rozsahu 
min. 20,- Kč. Po ukončení platnosti IK může čtenář do jednoho roku požádat o vrácení nevyčerpaných 
finančních prostředků. 

Čtenáři kategorie C, kteří nevlastní IK, platí kopírování v hotovosti (viz Ceník). 

Počítač se skenerem je určen přednostně ke skenování. 

 
V Olomouci 1. dubna 2019 
 
 
                                                                                                             Bc. Marie Lipusová 

                                                                                          vedoucí Knihovny FTK  

https://www.knihovna.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/knihovna/Dokumenty/Knihovni_rad__21._6._2018.pdf
https://www.knihovna.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/knihovna/Dokumenty/Knihovni_rad/Cenik.pdf

