
Příloha č. 8 Knihovní řádu Knihovny města Hradce Králové 
Provozní řád individuálních a týmových studijních boxů – Centrum 
celoživotního vzdělávání 
 

1. Uživatelům referenčního centra slouží dvě individuální a jedna týmová studovna 
– studijní boxy (maximálně pro 5 osob). 

2. Jedná se o klidové zóny k samostatné, nerušené práci a samostudiu. 

3. Studijní boxy (dále jen SB) mohou využívat pouze registrovaní uživatelé KMHK 
po předložení platné čtenářské legitimace. 

4. SB se využívají výhradně pro studijní účely, vědeckou práci či školní týmové a 
individuální projekty. 

5. Uživatel si může SB zamluvit v referenčním centru KMHK osobně, telefonicky, 
e-mailem na adrese infostredisko@knihovnahk.cz. 

6. Maximální délka rezervace je 14 dní (o možnosti prodloužení rozhoduje 
knihovnice u informačního pultu). Rezervace je bezplatná. 

7. Pokud uživatel neprojeví o zamluvený SB zájem do dvou dnů od zamluvení, 
bude poskytnut dalšímu zájemci. 

8. Zaevidované dokumenty na čtenářské konto uživatele mohou být po dobu 
rezervace SB ponechány uvnitř boxu. 

9. Dokumenty z polic volného výběru určené k prezenčnímu studiu je uživatel 
povinen vrátit do ukončení provozní doby v daný den na vyhrazené místo. 

10. V SB lze studovat dokumenty půjčené prostřednictvím meziknihovních 
výpůjčních služeb, dokumenty půjčené v jiných knihovnách, nebo vlastní tištěné 
a rozmnožené materiály. Nelze zde uchovávat cennosti, peníze apod. 

11. Klíč od SB si může uživatel na vyžádání ponechat u sebe, maximálně do konce 
otevírací doby pracovního dne, v tomto případě zůstává čtenářský průkaz 
uživatele u pracovnic referenčního centra. 

12. V případě, že uživatel při odchodu klíč nevrátí, případně klíč ztratí či poškodí, 
bude uživateli zablokováno čtenářské konto (tzn. nebude moci využívat služeb 
KMHK), dokud  klíč nebude v pořádku vrácen nebo nebudou zaplaceny 
náklady, jež knihovně vzniknou za zhotovení klíče (popř. výměny celého 
zámku). 

13. Uživatel je povinen zkontrolovat SB před převzetím a případně nedostatky a 
poškození okamžitě nahlásit, jinak nese za tato poškození odpovědnost. Po 
ukončení rezervace je SB vyklizený a nepoškozený. 

14. Porušení tohoto provozního řádu může být sankcionováno zrušením rezervace 
SB, případně zablokováním čtenářského konta. 

  
 
Platnost od 20. 3. 2013 
Mgr. Barbora Čižinská 
ředitelka KMHK 
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