KNIHOVNÍ ŘÁDY NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH ČESKÝCH KNIHOVEN
Ivo Brožek − Marcela Hrabáková, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Po vydání zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovního zákona) č. 257/2001 Sb.
musely knihovny, které chtěly být zapsány do evidence knihoven vedené
ministerstvem kultury České republiky, nově zpracovávat (nebo aktualizovat) svůj knihovní řád, který podle § 5 odst. 4 knihovního zákona tvoří
povinnou přílohu k návrhu na zápis o evidence knihoven.
Cílem našeho příspěvku bylo podívat se, jak knihovny tento svůj základní dokument zpřístupňují na svých webových stránkách. Zachycen je
stav na začátku července 2003.
V evidenci knihoven zveřejněné na webových stránkách Ministerstva
kultury České republiky (1) bylo ke dni 2. 7. 2003 uvedeno 5456 existujících knihoven. Mezi nimi je množství malých knihoven (místní knihovny,
základní knihovny, základní vojenské knihovny aj.), které buď nejsou vůbec
připojené k Internetu, nebo jsou, ale nemají webové stránky. Naopak pod
jednou položkou 3498 jsou do evidence zahrnuty všechny knihovny na
Univerzitě Karlově v Praze. Některé knihovny nezanedbatelného významu
dosud evidovány nejsou (např. na Vysoké škole ekonomické v Praze, Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, Akademii výtvarných
umění v Praze).
Museli jsme tedy nejprve vymezit množinu knihoven v České republice, které mají webové stránky, a z nich určit podmnožinu těch knihoven,
které na nich zveřejňují knihovní řád. K tomu jsme si pracovně knihovny
rozdělili do dvou skupin:
a) knihovny místní, městské, a krajské – jejich webovým stránkám se
od roku 1998 zevrubně věnuje Aleš Brožek – mohli jsme tedy vycházet jsme z přehledu (2), v němž je ke konci roku 2002 uvedeno
296 knihoven (v roce 2003 víme jen o nově vzniklé Městské
knihovně v Kladně, jejíž webové stránky se nám však nalézt nepodařilo)
b) knihovny ostatní (odborné, specializované), většinou působící jako
součást jiných institucí – přehled jejich webových stránek jsme si
museli sestavit sami, a to z několika zdrojů – Pávkův seznam, katalogy na www.seznam.cz, www.centrum.cz, vyhledáváním názvů
knihoven z evidence Ministerstva kultury pomocí vyhledávače
www.google.com. Pro kontrolu jsme pak tímto vyhledávačem ještě
vyhledávali řetězec “knihovní řád” (2380 výskytů) a “výpůjční
řád” (1100 výskytů), čímž jsme objevili tento dokument i na webových stránkách různých spolků , sdružení a společností.
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Dalo by se předpokládat, že knihovna, která má vytvořeny webové
stránky (nebo je má instituce, jejíž součástí knihovna je) na nich knihovní
řád jakožto svůj základní dokument zveřejní. Význam to může mít jak pro
osoby, které se hodlají stát uživateli dané knihovny, a předem si tak mohou
zjistit podrobnosti, práva a povinnosti, výši poplatků atd., tak pro zapsané
uživatele knihovny, kteří se díky Internetu mohou kdykoliv do knihovního
řádu podívat. Překvapilo nás proto, že procento zveřejnění knihovních řádů
(někde označených jako knihovní a výpůjční řád, výpůjční řád) je relativně
nízké (domnívali jsme se, že knihovna, která v průběhu roku 2002 zpracovala nový knihovní řád, aby dostála požadavkům knihovního zákona, jej
bez velké námahy i zpřístupní jinak než jen vyvěšením v knihovně).
Údaje jsme shrnuli do následující tabulky podle typů knihoven:
knihovny
místní
městské
krajské
celkem “veřejné”
ústřední
vysokoškolské
lékařské
muzejní
akad. věd
školní
církevní
archívní
ústavní
administrativní
ostatní
celkem “odborné”
celkem
* + 3 knihovny katedrové

webové strán- knihovní řád
ky
42
14
240
131
14
14
296
159
5
4
80
54 *
77
13
68
5
54
12
22
7
5
1
4
2
24
7
11
3
40
36
390
144
686
303

%
33
55
100
54
80
68
17
7
22
32
20
50
29
27
90
37
44

(Jsme si vědomi zkreslujícího údaje 90 % u ostatních knihoven, vzniklého
tím, že tam převažují knihovní řády objevené vyhledávači – tzn. že jsme
obdobně nevyhledávali webové stránky knihoven, čímž by se zvýšil základ
pro výpočet procent.)
Přehled zveřejněných knihovních řádů na Internetu, které se nám podařilo najít, je uveden v příloze. Pokud jsme odkaz na knihovní řád nenašli,
zpočátku jsme se mailovým dotazem obraceli na příslušnou knihovnu, aby
nám poradili, zda jsme jej na webových stránkách nepřehlédli – od toho
jsme upustili, neboť odpovědi byly stereotypní: buď se knihovní řád zpracovává, nebo se přepracovávají webové stránky. Některé knihovny z resortu
Ministerstva životního prostředí nemají knihovní řád na svých webových
stránkách, ale lze je nalézt na stránkách tohoto ministerstva.
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U veřejných knihoven analogicky podle (2) jsme pro úsporu místa neuváděli název knihovny (jen název obce a typ), u ostatních knihoven jsme
většinou uváděli název instituce, jako jejíž složka knihovna působí, pro
úsporu místa případně zkrácený. Uvedené datum je datum platnosti nebo
účinnosti knihovního řádu, není-li uvedeno, pak datum schválení (označeno
hvězdičkou). Ve více případech nebylo uvedeno datum žádné. V poznámce
uvádíme: VŘ = výpůjční řád, výtah = výtah z knihovního řádu, výtah* =
fakticky text knihovního řádu, aniž by byl tak označen, VŘ-výtah = výtah
z výpůjčního řádu.
Trochu překvapivé je, že několik knihoven zveřejňuje jen výtah z knihovního řádu, i když by bylo jednodušší zveřejnit celé znění. Jsou i
knihovny, kde se najde knihovní řád, který odkazuje na zákon č. 53/1959
Sb., o jednotné soustavě knihoven (např. Technická univerzita v Liberci,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Muzeum umění v
Olomouci, Slezské zemské muzeum v Opavě).
Odkaz na knihovní řád je většinou z úvodní stránky knihovny; pokud
ne, je třeba jej hledat pod odkazy Služby, O knihovně nebo Dokumenty.
Přílohy knihovního řádu (nejčastěji ceník poplatků a placených služeb)
bývají někdy na webové stránce uveřejněny samostatně, jinde však chybějí,
ač se o nich v knihovním řádu hovoří jako o jeho “nedílných součástech”.
Jak známo, knihovní zákon stanoví v § 4 odst. 6: "Provozovatel
knihovny vydá knihovní řád, v němž stanoví podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb." Národní knihovna v loňském roce na
pomoc knihovnám zveřejnila vzorové knihovní řády (3). Pro vysokoškolské
knihovny byl jako vzorový zveřejněn knihovní řád zpracovaný I. Procháskovou z Univerzity Pardubice (4). V mnoha případech opravdu knihovny
tyto vzory využily, jindy však zřejmě vycházely ze svých tradic a jenom
inovovaly svůj starší řád. Městská knihovna v Humpolci na své webové
stránce jako svůj “Výpůjční řád” zveřejňuje onen Vzorový knihovní řád, a
to bez jakýchkoliv úprav či doplnění.
Zpracováním přehledu knihovních řádů mohla naše práce skončit. Nicméně jsme měli snahu prostudovat si uvedené knihovních řády a porovnat
je z obsahové stránky, postihnout společné rysy, tendence, parametry. Získali jsme množství zajímavých poznatků, ale ukázalo se, že tématem by se
mohla zabývat rozsáhlá monografie, nikoliv rozsahem omezený článek
v konferenčním sborníku. K obsahové stránce knihovních řádů jednotlivých
skupin knihoven uvádíme tedy alespoň stručnou charakteristiku (předpokládáme, že další konkrétní příklady uvedeme v našem vystoupení na konferenci).
Veřejné knihovny (krajské, místní a městské knihovny) představují pochopitelně početně největší skupinu. Jsou zaměřeny na nejširší vrstvy obyvatelstva, včetně dětí a mládeže. Často byl použit vzorový knihovní řád
(Městská knihovna v Humpolci dokonce na své webové stránce jako svůj
“Výpůjční řád” zveřejňuje Vzorový knihovní řád, a to bez jakýchkoliv
úprav či doplnění). Čtenářské poplatky jsou roční, v rozmezí 40 Kč až 200
Kč u dospělého, 5 Kč až 60 Kč za dítě, snížené sazby bývají pro důchodce,
pro studenty; nižší poplatky jsou u místních knihoven, větší naopak u krajských knihoven, kde bývá i kategorie kolektivního čtenáře. Specifikou
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v rekreačních oblastech je čtenářská kategorie rekreant nebo lázeňský host.
Výpůjční lhůta je převážně 1 měsíc (4 týdny, 30 dní) u knih, 14 dní u časopisů, kratší je u audiovizuálních dokumentů, které se vyskytují poměrně
často. Maximální počet výpůjček je uveden jen v cca polovině knihoven,
hranice se pohybuje od 5 do 30 svazků. Vyskytují se poplatky za jednorázové využití služeb knihovny (10-20Kč), za poškození čárového kódu (5-50
Kč), ztrátu průkazu (10-30 Kč). Standardní jsou i ustanovení o náhradě
škody.
Vysokoškolské knihovny představují druhou nejpočetnější skupinu.
Webové stránky mají všechny veřejné a státní vysoké školy. Na některých
knihovnách je jedna knihovna celoškolská, jinde jsou jen knihovny na fakultách, jinde je obojí, popř. fungují i knihovny na katedrách a ústavech. Na
Karlově univerzitě rektor vydal jednotný Knihovní řád Univerzity Karlovy
v Praze, současně děkanům fakult a ředitelům součástí UK uložil vydat
výpůjční řád knihovny, střediska či ústavu vědeckých informací v jejich
kompetenci. Do 16. 3. 2003 měly být tyto výpůjční řády vydány, na začátku
července 2003 jsou tyto výpůjční řády zveřejněny na webových stránkách 7
knihoven fakult či dalších součástí, u 10 knihoven není nic, u 5 knihoven je
vystaven knihovní řád dřívější. Obdobný princip byl zvolen na Vysokém
učení technickém v Brně a Akademii muzických umění v Praze. Jinde
(České vysoké učení technické v Praze, Slezská univerzita v Opavě) byly
vydány knihovní řády jen na fakultách, ale podle jednotného vzoru.
Pro vysokoškolské knihovny je typická široká škála služeb, nejenom
prezenční a absenční půjčování, ale i zpřístupňování elektronických informačních zdrojů, zpracovávání rešerší atd. V kategorizaci uživatelů je pro ně
příznačná kategorie akademických pracovníků (učitelé, vědečtí pracovníci,
někdy i ostatní zaměstnanci), která je z pochopitelných důvodů preferována,
dále kategorie studentů a kategorie externích uživatelů (veřejnosti). Akademičtí pracovníci neplatí registrační poplatek (a někde ani poplatek
z prodlení), průkaz platí po dobu pracovního poměru, počet výpůjček není
limitován nebo je vyšší než ostatní kategorie (150 svazků, 100, 80, 50),
někde se do tohoto počtu nezapočítávají dlouhodobé výpůjčky na katedrách
nebo dokumenty získané z jiných zdrojů mimo rozpočet katedry, výpůjční
lhůta “po dobu potřeby”, 1 rok, 190 dní apod.) Studenti mají proti nim nižší
počet výpůjček (30, 20, na některých fakultách ČVUT jen 5 výpůjček),
výpůjční lhůta nejčastěji 1 měsíc, v některých knihovnách u učebnic a skript
1 semestr. V části knihoven je jako průkaz interního uživatele používán
identifikační průkaz vydávaný školou (průkaz studenta, průkaz zaměstnance), tj. magnetická nebo čipová karta, knihovna tedy vydává jen průkazy pro
veřejnost (na Univerzitě Palackého “vstupenku” pro jednorázové nebo pro
celoroční využívání prostor). Kategorie “veřejnost” mívá výpůjční lhůtu 1
měsíc, v některých knihovnách má nárok jen na prezenční služby.
V několika knihovních řádech je uvedena možnost kauce, jako podmínku
pro vypůjčování pro externí pedagogy a pro zahraniční studenty je zavedena
na Akademii muzických umění (DAMU 1000 Kč, FAMU 2500 Kč, HAMU
2000 Kč). Poplatky z prodlení při překročení výpůjční lhůty jsou zavedeny
ve většině knihoven (vycházejí z používaného automatizovaného knihovního systému), největší jsou na FSS MU 5 Kč/den, Slezské univerzitě (OPF,
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FPF) ve výši 1,50 Kč za den, na Univ. Palackého, DAMU, FAMU 1 Kč/den
– jinde je 5 Kč/týden, 5 Kč/21 dní nebo jen 5 Kč/30 dní. Při ztrátě průkazu
se vybírá většinou 50 Kč, při opakované ztrátě 100 Kč. Neoznámení změny
adresy je sankcionováno od 10 do 50 Kč, náhrada knihovnického zpracování při ztrátě od 5 Kč do 100 Kč. Přílohou knihovního řádu bývá ceník služeb a poplatků, prohlášení uživatele, někdy provozní řád studovny.
Ve skupině ústředních knihoven jsou zařazeny čtyři velké knihovny, jejichž knihovní řády reflektují rozsáhlou škálu služeb i složitější strukturu.
U lékařských knihoven jsou dostupné knihovní řády většinou stručnější
a jednodušší. Jsou upřednostněni zaměstnanci, ale většinou je umožněn
přístup i veřejnosti, jedině od níž se také vybírají poplatky (ve výši 50 až
250 Kč ročně, studenti 20 až 150 Kč). V nemocnici Třinec a FN Ostrava je
povoleno jen 5 výpůjček na uživatele, v dalších knihovnách není limit počtu
výpůjček uveden nebo je výslovně napsáno “neomezen”. Výpůjční lhůta je
většinou 1 měsíc (30 dní) pro monografie, 2 týdny pro vázané časopisy. FN
Na Bulovce vyžaduje kauci min. 1000 Kč od cizích státních příslušníků.
Pro muzejní knihovny je typické prezenční zpřístupňování fondů i fakt,
že knihy mohou být též sbírkovými předměty.
V knihovnách ústavů Akademie věd je v knihovních řádech zakotvena
preference zaměstnanců ústavů před externími uživateli, často nejsou stanoveny sankce za opožděné vracení. Podobně je tomu v knihovnách dalších
ústavů mimo Akademii věd.
Ve zbývajících skupinách s malým počtem výskytů a ve skupině
“ostatní knihovny” jde o knihovny různorodého charakteru – od dobře vybudovaných a vedených pracovišť po malé knihovny, jejichž řády někdy
neobsahují ani základní limity. Opět převažuje výpůjční lhůta 1 měsíc. Další
aspekty lze těžko zobecnit.
Byli bychom rádi, kdyby náš příspěvek inspiroval i knihovny, které dosud svůj knihovní řád neuveřejnily.
Odkazy:
(1) Databáze evidovaných knihoven na Ministerstvu kultury - pracovní verze.xls 2.
7. 2003 Dostupné na www: <http://www.mkcr.cz/download.php?id=964>
(2) Brožek, Aleš: Stav domácích webových stránek veřejných knihoven na konci r.
2002. Čtenář, 55, 2003, č. 2, s. 34-42.
(3) Vzorový knihovní řád, Vzorový knihovní řád pro muzejní knihovny, Vzorový
knihovní řád pro městské knihovny, Vzorový knihovní řád pro neprofesionální
knihovny, Vzorový knihovní řád pro nejmenší knihovny. Dostupné na www:
<www:http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Legislativni_dokumenty.htm#dop>
(4) Dostupné na www: <http://ciks.vse.cz/CR_zahr_knihovny/skip/ kr_pardubice.pdf>
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Obec

Typ

Adresa knihovního řádu

Datum

Poznámky

Běchovice

MK

http://www.ms.mff.cuni.cz/~jsan5450/mlk/asci 6.10.1998*
i_rad_txt.html

Bělá p.B.

MK

Benátky
n.Jizerou
Bílina

MěK

http://www.knihovny.mlboleslav.cz/dalsi_bela.html
http://www.benatky.cz/towin.en/knihovna/

MěK

http://www.bilina.cz/knihovna/poplatky.htm

výtah*

Blansko

MěK

http://www.mk.blansko.cz/sluzby.html

výtah*

Bor

MěK

http://www.mubor.cz/kultura.php? F= admin/doc/home/knihovna.adf#vypujcni

1.1.1999

Brandýs n.L.

MěK

1.7.2001

Brno

MěK

Brno

MZK

http://www.knihovna.brandysnl.cz/knihovnirad.htm
http://www.kjm.cz/cz/o_knihovne/uzivatelske_podminky.html
http://www.mzk.cz/sluzby/rad.php3

VŘvýtah
výtah

VŘ

výtah*
1.9.2001

Břeclav

MěK

http://www.knihovna-bv.cz/rad.htm

Cvikov

MěK

http://knihovna.cvikov.cz/knihovni_rad.php

1.11.2002

výtah*

Červený
Kostelec
Česká Lípa

MěK

http://www.knihovnack.cz/knirad.htm

1.1.2003

MěK

http://www.knihovna-cl.cz/sluzby/rad.html

1.11.2002

České Budějovice
Český Dub

KK

http://www.cbvk.cz/sluzby/knihrad.php

1.6.2002

MěK

http://www.knihovna.cdub.cz/
o_knihovne/knihovni_rad.html

Český Krumlov
Dačice

MěK

http://www.knih-ck.cz/page3.html

MěK

Děčín

MěK

http://www.dacice-mesto.cz/knihovna/
Slu_by/Knihovni_oad/knihovni_oad.html
http://baze.dcknihovna.cz/rad.html

Dětmarovice

MK

http://www.detmarovice.cz/?id=knihovna/poplatky

1.11.2002

Dobrá

MK

http://www.dobra.cz/knihovna/rad.htm

1.1.2001

Dobruška

MěK

http://www.dobruska.cz/knihovna/rad.html

VŘ

Doksy

MěK

http://www.mkdoksy.clnet.cz/sluzby/

výtah*

VŘ
1.10.2002
1.1.2001

Frýdek-Místek MěK

http://www.mkmistek.cz/vrad.htm

Harrachov

MěK

http://knihovna.slunicko.net/index.php?s=7

1.1.2003

Havířov

MěK

http://www.knih-havirov.cz/web/rad.asp

1.1.2003

Havl.Brod

KK

http://www.okhb.cz/dokumenty/kr.htm

1.10.2002
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výtah

2.7.1997*

Heřmanův
Městec
Hlučín

MěK

Hnojník

MK

http://knihovna.hnojnik.cz/vyp_rad.htm

Hodonín

MěK

http://www.knihovna-hod.cz/pravidla.shtml

15.1.2003

Horažďovice

MěK

1.7.2002

Hořovice

MěK

http://www.knihovna.horazdovice.cz/dokument.htm#Knihovní řád
http://www.mesto-horovice.cz/kul/ knih.htm

Hradec Kr.

KK

1.9.2002
1.1.2001

MěK

http://knihovna.hermanuvmestec.cz/index.php?page=vyprad
http://www.hlucin.cz/kult_zab/knihovna.htm

1.1.2001

VŘ
výtah
VŘ
výtah*

výtah*

Hradec Kr.

MěK

http://www.svkhk.cz/knihovna/sluzby/knihrad.html
http://www.knihovnahk.cz/informace.htm

Hranice na
Moravě
Humburky

MěK

http://www.mek.hranet.cz/rad.html

1.5.2002

MK

http://home.tiscali.cz/chruna/h-knihrad.html

1.1.2003

Humpolec

MěK

http://www.infohumpolec.cz/knrad.doc

Cheb

MěK

http://www.knih-cheb.cz/ pujcovni_rad.htm

1.11.2002

Vzorový
VŘ

Chodov

MěK

http://www.knihovnachodov.cz/dokumenty/vyprad.htm

1.1.2001

VŘ

Chomutov

SKKS

http://www.skks.cz/knihovna/vypujcnirad.htm

1.11.2001

Chotěboř

MěK

http://www.chotebor.cz/knihovna/knihrad.htm

Jablonec. n.
N.
Jaroměř

MěK

http://www.knihovna.mestojablonec.cz/rad.html
http://www.jaromer-josefov.cz/vypujc-rad.htm

Javorník

MěK

http://www.knihovny.jesenicko.net/javornik/vypujcni_rad.htm, http://www. javornicko
cz/ceska/ javor/kultura/ knihovna/vypujcni_rad.htm

VŘ

Jeseník

MěK

http://www.knihovny.jesenicko.
net/jesenik/vypujcni_rad.htm

VŘ

Jilemnice

MěK

Jílové u Prahy MěK

http://www.jilemnicko.cz/ knihovna/vyp_rad.htm
http://www.jilove.cz/kultura/knihovni_ rad.html

Jindř. Hradec

MěK

http://www.knih-jh.cz/rad.htm

Karl.Vary

KK

1.10.2002

Kladno

KK

http://www.knihovna.kvary.cz/webknihovna/Oknihovne/knihovnirad.htm
http://www.svkkl.cz/rad.php

Klášterec n.O. MěK

http://www.knihovna.klasterecko.cz/pages/rad.htm

1.1.2003

Klatovy

MěK

http://www.knih-kt.cz/KnihRad.php

18.3.2002

Kolín

MěK

http://knihovna.kolin.cz/rad.html

1.1.2001

MěK
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výtah
26.11.1997*

1.1.1999*

VŘ

VŘ

VŘ

2.1.2003
VŘ

VŘ

Kopřivnice

MěK

http://www.kdk.cz/mk/knihrad.htm

Kosmonosy

MěK

http://www.kosmonosy.cz/knih-vyhlaknihovna.php

1.1.2002

Kralupy n.Vl.

MěK

http://www.kralupsko.cz/knihovna/vyprad.htm

2.9.2002

Krnov

MěK

http://www.knihkrnov.cz/rad/index.html

20.11.1997

Kroměříž

MěK

http://www.knihkm.cz/knihrad.html

1.9.2002

Kuřim

MěK

http://www.kurim.cz/text_mkk_rad.html

Kutná Hora

MěK

http://www.knihovna-kh.cz/rad.html

Libčice n.Vl.

MěK

http://www.libcice.cz/meks/ rad%20 knihovny.htm

Liberec

KK

http://www.kvkli.cz/cz/knihovni_rad.html

Lidice

MK

http://www.volny.cz/knihovna.lidice/vyprad.html

Lipník n.B.

MěK

1.2.2002

Litoměřice

MěK

http://www.knihovna.lipniknb.cz/iknihovnirad.htm
http://www.ok-litomerice.cz/cz_rady.htm

Litovel

MěK

http://www.knih-litovel.cz/rad_knihovny.html

2.1.2003

Litvínov

MěK

http://knihovnalitvinov.schoolnews.cz/vyprad.htm

9.9.2002*
VŘ

výtah

1.7.2002
VŘ
1.10.2002
VŘ

1.1.2002

VŘ

VŘ

Louny

MěK

http://www.mkl.cz/knih_rad.doc

1.5.2002

Mariánské
Lázně
Mělník

MěK

http://knihovna.marianskelazne.cz/rad.htm

1.1.2001

MěK

http://www.knihovna-me.cz/rad.php

3.1.2000

VŘ

Meziboří

MěK

http://www.mezibori.cz/kino/rad.htm

20.2.2002

VŘ

Mikulovice

MěK

http://www.knihovny.jesenicko. net/mikulovice/vypujcni_rad.htm

VŘ

Milevsko

MěK

http://www.knihmil.cz/rad.htm

Mimoň

MěK

http://www.clnet.cz/region/mesta/ mimon/kultura/

1.1.2000

Ml. Boleslav

MěK

http://www.kmmb.cz/home/rad.html

1.1.2003

Mníšek p.Brdy MěK

http://www.mnisek.cz/modules.php?
op=modload&name=News&file=article&sid=55&mode=thread&order=0

1.3.2002

Mohelnice

MěK

http://www.asi.cz/knihovna/vypuj_rad.htm

15.12.2002

Mor.Třebová

MěK

http://www.mkmt.cz/rad.htm

Mor. Prusy

MK

http://home.tiscali.cz/knihomolna/program/novy_rad
http://www.volny.cz/knihovnamk/cenik.htm

1.1.2003

http://www.knihovna.morkoviceslizany.cz/knihovnirad.doc

1.7.2002

Mor. Krumlov

MěK

Morkovice

MěK
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1.9.2002*

výtah
VŘ

VŘ

1.2.2001

výtah*

Most

MěK

http://www.okmo.cz/rad.html

Náchod

MěK

http://www.mknachod.cz/cle/obsah.html

VŘvýtah
1.12.2002

Neratovice

MěK

http://www.neratovice.cz/knihovna/rad.htm

2.1.2002

VŘ

Nová Paka

MěK

http://knihovna.novapaka.cz/rules.html

1.9.1999

VŘ

Nové Město
na Moravě
Nový Jičín
Olomouc

MěK

http://knihovna.nmnm.cz/knihovnirad.php

1.12.2002

MěK
KK

http://knihovna.novy-jicin.cz/vypujcni_rad.htm
http://www.vkol.cz/sluzby.htm#Rad

1.10.2002
1.8.2002

Olomouc

MěK

http://www.ok-olomouc.cz/knihrad.html

1.4.2003

Osek

MěK

http://www.volny.cz/knihovna_o/page1.htm

VŘ

Oslavany

MěK

http://www.sweb.cz/mkoslavany/infie.html

VŘ

Ostrava

KK

http://www.svkos.cz/knihrad.htm

15.4.2003

Ostrava

MěK

http://www.kmo.cz/rad_ceny.htm

1.1.2002

Ostrov

MěK

1.7.2002

Pacov

MěK

http://www.knihovna.ostrov.cz/vyprad.htm#VypujcniRad
http://www.mestopacov.cz/5kr.htm

Pardubice

KK

http://www.knihovna-pardubice.cz/czech/o_
knihovne/Knihovni_rad/rad.html

1.1.2003

Pelhřimov

MěK

http://www.knih-pe.cz/rad.htm

Písek

MěK

http://www.knih-pi.cz/knih_rad.htm

2.1.2001

Plzeň

KK

http://www.svkpl.cz/knihrad.htm

1.1.2002

VŘ

Plzeň

MěK

http://www.kmp.plzen-city.cz/knih_rad.html

1.5.2001

Polička

MěK

http://knihovna.policka.net/rad.htm

3.10.2001

Praha

KK

http://www.mlp.cz/cz/kr-aut.htm

1.1.2003

Prachatice

MěK

http://www.knih-pt.cz/vyprad.htm

2.1.2002

Prostějov

MěK

http://knihovna.prostejov.cz/

1.10.2002

Přerov

MěK

http://www.knihovnaprerov.cz/ knihrad_vytah.asp

1.9.2002

Rakovník
Rokycany

MěK
MěK

http://www.rakovnik-info.cz/knihovna/rad.htm
http://www.rokycany.cz/rokycany/Knihovna/Knihovni%20rad.htm
http://www.knihovna.rosice.cz/knihovni_rad.html
http://www.mk-roudnice.cz/knih_rad.htm

Rosice u Brna MěK
Roudnice n.
L.
Rožnov p.R.

MěK

Rumburk

MěK

MěK

http://www.knir.cz/knirasp/default.asp?kam=oknihovne&id=9
http://www.mkrbk.cz/rad.html
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VŘvýtah
VŘ

VŘ

výtah
1.6.2002
8.2.2002

1.5.1999*

VŘ

Rýmařov

MěK

http://www.rymarov.cz/knihovna/knih_rad.htm 1.4.2002

Řevničov

MK

VŘ

Říčany

MěK

Sedlčany

MěK

http://www.revnicov.cz/cz/knihovna/knihovna- 1.5.2002
vypujcni%20rad.htm
http://knihovna.ricany.cz/pravi1.1.2003
dla/knihovni_rad.htm
http://www.knihovna-se.cz/rad.htm
1.11.2002

Semily

MěK

http://www.mk.semily.cz/vyp_rad.html

Skuteč

MěK

http://www.skutec.cz/knihovna/sluzby2.html

VŘvýtah
výtah*

Slaný

MěK

http://kvs.slansko.cz/page/rad.html

Soběslav

MěK

http://www.qasar.cz/vksob/kni_rad.htm

Sobotka

MěK

http://www.sobotka.cz/knihovna-vyprad.html

1.5.2001

1.1.2001
výtah

Sokolov

MěK

http://www.knihovnasokolov.dwd.cz/1.php3

22.10.2001

Strakonice

MěK

http://www.knih-st.cz/knih_rad.html

1.10.2002

Svitavy

MěK

http://www.booksy.cz/cz/rules.htm

2.1.2003

Šlapanice

MěK

http://www.volny.cz/mks/data/knihrad.htm

Štětí

MěK

http://www.steti.cz/knihovna/rad.html

1.1.2003

Štramberk

MěK

http://www.stramberk.cz/mu/
view.php?cisloclanku=2003041929

1.1.2000

Šumperk

MěK

http://www.knihovnaspk.cz/ dospele/ vyprad.htm
http://www.vkta.cz/ixrad.htm

1.7.2002

Tábor

MěK

Telč

MěK

http://www.volny.cz/mek.telc/data/knirad.htm

Teplice

MěK

Tišnov

MěK

VŘ

VŘ
VŘ

Trutnov

MěK

http://www.okteplice.cz/index.php? stranka[]=3&stranka[]=33&PHPSESSID=
13271c1d5aa7e28d8d1d32d245dc6499
http://www.tisnovmesto.cz/knihovna/sluzby.html
http://www.mktrutnov.cz/rad.htm

Třeboň

MěK

http://www.knih-tb.cz/ie/rad.htm

Třinec

MěK

http://www.knih-trinec.cz/knihovni_rad.asp

Týniště n.
Orlicí
Uh.Hradiště

MěK
MěK

http://www.knihovnatyniste.cz/knihovnirad.htm
http://www.knihovnabbb.cz/vyprad.html

8.11.1999

VŘ

Uherský Brod

MěK

http://www.ub.cz/knihovna/poplatky.htm

1.1.2003

výtah*

Urbanice

MK

Úsov

MěK

Ústí n.L.

KK

http://urbanice.host.sk/KNIHOVNA/knih_rad.h 1.8.2002
tm
http://mujweb.cz/www/usov/knihovni%20rad.h 10.10.2002
tml
http://www.svkul.cz/index.php?mod=vypujcni 1.1.1999
_rad
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1.1.2003

VŘ

VŘ
1.1.2003
1.6.2002*

VŘ
VŘ

1.9.2002
1.9.2002*

VŘ

Ústí n.O.

MěK

http://www.knihovna-uo.cz/

1.7.2002

Úštěk

MěK

http://www.mesto-ustek.cz/cz_ mesto.htm#dw03

1.6.2000

VŘ

Úvaly

MěK

http://www.uvaly.cz/knihovna/index.htm

Vacov

MK

http://www.vacov.cz/knihy/knihy.htm

1.1.2001

VŘ

Val.Meziř.

MěK

1.1.2000

Varnsdorf

MěK

http://www.mekvalmez.cz/cz/knihovnirad_left.html
http://www.mkvdf.cz/cz/1-rad.htm

1.9.2002

Velké Meziř.

MěK

http://www.knihovnavm.cz/index-rad.htm

1.4.2001

Veselí n.Luž.

MěK

http://www.qasar.cz/knihovna/rad.html

Vítkov

MěK

http://www.vitkov.info/knihovna/rad.htm

Vratimov

MěK

http://www.mkmistek.cz/vratimov/ index.htm#VÝPŮJČNÍ

Vsetín

MěK

http://www.mvk.cz/index.php?page=knihrad

1.11.2002

Vysoké Mýto

MěK

http://www.vysoke-myto.cz/knihovna.htm

1.1.2003

Zahrádky

MK

20.12.2002*

Zlaté Hory

MěK

Zlín

KK

http://www.zahradky.cz/knihovna/ index.php?z=2
http://www.knihovny.jesenicko.net/zlatehory/vypujcni_rad.htm
http://www.kfbz.cz/Rad.htm

Zruč

MK

http://www.sweb.cz/mlkzruc/vrad.htm

Žatec

MěK

http://www.mekzatec.cz/lend_rule.htm

1.3.2000

Žďár n.S.

MěK

1.3.2002

Žulová

MK

http://www.knihzdar.cz/knihovna/
knih_rad.htm
http://www.knihovny.jesenicko.net/ zulova/vypujcni_rad.htm

62

výtah*

výtah
výtah
VŘ

15.10.2002

VŘ

VŘ
1.7.2002
VŘ
VŘ

VŘ

Knihovna (instituce)
ústřední knihovny
Praha, Národní knihovna ČR
Praha, Národní lékařská knihovna
Praha, Státní technická knihovna
Praha, Ústav zemědělských a
potravinářských informací
vysokoškolské knihovny
Brno, Masarykova univerzita, Ekonomickosprávní fakulta
Brno, Masarykova univerzita, Fakulta
sociálních studií
Brno, Masarykova univerzita, Filozofická
fakulta
Brno, Masarykova univerzita, Lékařská
fakulta
Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická
fakulta
Brno, Masarykova univerzita, Právnická
fakulta
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita
Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita
Brno, Vysoké učení technické
Brno, Vysoké učení technické, areálová
knihovna Purkyňova
Brno, Vysoké učení technické, Fakulta
stavební
Brno, Vysoké učení technické, Fakulta
strojního inženýrství
Brno, Vysoké učení technické, Fakulta
výtvarných umění
Brno, Vysoké učení technické, ústřední
knihovna

Adresa knihovního řádu

Datum

http://www.nkp.cz/uziv/rady/kr.htm
30.8.1999
http://www.nlk.cz/czech/Novinky/KR2002.htm
1.10.2002
http://www.stk.cz/knihovni_rad.html
1.6.2003
http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=18&typ=1&val=10
300&ids=315

http://econ.muni.cz/svi/data/rad-svi.pdf

27.11.2002

http://www.fss.muni.cz/knihovna/rad.php

1.12.2002

http://www.phil.muni.cz/knihovna/ckrad.php

1.1.2002

http://www.med.muni.cz/knihovna/knihrad.html

1.11.2002

http://www.ped.muni.cz/wlib/obecne_inf/knihovr.html

6.1.1997

http://www.law.muni.cz/fakulta/smernice/sm_2003_03.pdf

15.4.2003

http://www.mendelu.cz/knihovna/knihovni_rad.doc
1.11.2002
http://www.vfu.cz/9000/9710/cze/knihovni_rad.doc
20.11.2002
http://bear.ro.vutbr.cz/library/index.asp?item=kni&item2=uk&ite
20.12.2002*
m3=rad
http://bear.ro.vutbr.cz/library/akpu/krad.htm

12.10.1998

http://library.fce.vutbr.cz/info/rad/kvr/

15.2.2001

http://www.fme.vutbr.cz/knihovna/knih_rad.pdf

1.4.2003

http://www.ffa.vutbr.cz/centra/knihovna.html
http://bear.ro.vutbr.cz/library/index.asp?item=kni&item2=uk&ite
m3=rad
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Poznámky

výtah

České Budějovice, Jihočeská univerzita,
Zemědělská fakulta
České Budějovice, Jihočeská univerzita,
Zemědělská fakulta, kat. cestovního ruchu v
Táboře
Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové
Hradec Králové, Vojenská lékařská
akademie J.E.Purkyně
Liberec, Technická univerzita
Olomouc, Univerzita Palackého
Opava, Slezská univerzita, Filozofickopřírodovědecká fakulta
Opava, Slezská univerzita, Filozofickopřírodovědecká fakulta, Ústav historie a
muzeologie
Opava, Slezská univerzita, Matematický
ústav
Opava, Slezská univerzita, Obchodně
podnikatelská fakulta v Karviné
Ostrava, Ostravská univerzita
Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická
univerzita

http://home.zf.jcu.cz/~douleova/knihovna.html

1.12.2002

http://home.zf.jcu.cz/~douleova/knihovna.html
http://lib.uhk.cz/index.php?id=knih_rad

1.12.2002
1.9.2002

http://www.pmfhk.cz/Katedry/rad.htm
http://www.vslib.cz/knihovna/cz/informace/rad.php3
http://www.upol.cz/UP/Predpisy/HN-B1-02-1.pdf

1.7.1998*
10.4.2002

http://axpsu.fpf.slu.cz/knihovna/sluzby.html

1.10.2002

http://asociace.math.slu.cz/aspsu/knih/rad.htm
http://www.math.slu.cz/knihovna/knihovnirad.pdf

1.12.2002

http://vyh.opf.slu.cz/fok/krad.html
http://knihovna.osu.cz/dokumenty/knih_rad.pdf

1.12.2002
6.11.2002

http://knihovna.vsb.cz/knihovna/smernice_12_2000.pdf

21.8.2000

Pardubice, Univerzita Pardubice
http://knihovna.upce.cz/knihovna/informace/knihradnovy.htm
Praha, Akademie múzických umění
http://www.amu.cz/library/knihovniradamu.htm
Praha, Akademie múzických umění,
http://www.amu.cz/library/dodatkydamu.htm
Divadelní fakulta
Praha, Akademie múzických umění, Filmová
http://www.amu.cz/library/dodatkyfamu.htm
fakulta
Praha, Akademie múzických umění,
http://www.amu.cz/library/dodatkyhamu.htm
Hudební fakulta
Praha, České vysoké učení technické,
http://knihovny.cvut.cz/knihovna/fd/index.html.cz
Fakulta dopravní
Praha, České vysoké učení technické,
http://knihovny.cvut.cz/knihovna/fel/index.html.cz
Fakulta elektrotechnická
Praha, České vysoké učení technické,
http://knihovny.cvut.cz/knihovna/fjfi/index.html.cz
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská
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1.10.2002
1.12.2002
1.12.2002
24.2.2003
1.12.2002
1.11.2002
1.11.2002
1.11.2002

Praha, České vysoké učení technické,
Fakulta stavební a Fakulta architektury
Praha, České vysoké učení technické,
Fakulta strojní
Praha, České vysoké učení technické,
Kloknerův ústav
Praha, České vysoké učení technické,
Masarykův ústav vyšších studií
Praha, České vysoké učení technické,
Výpočetní a informační centrum
Praha, Policejní akademie ČR
Praha, Univerzita Karlova
Praha, Univerzita Karlova, 2. Lékařská
fakulta
Praha, Univerzita Karlova, Centrum pro
ekonomický výzkum a doktorské studium
Praha, Univerzita Karlova, Evangelická
teologická fakulta
Praha, Univerzita Karlova, Evropské
informační středisko
Praha, Univerzita Karlova, Fakulta
sociálních věd
Praha, Univerzita Karlova, Filozofická
fakulta
Praha, Univerzita Karlova, Filozofická
fakulta, Ústav filozofie a religionistiky
Praha, Univerzita Karlova, Katolická
teologická fakulta
Praha, Univerzita Karlova, Knihovna
společenských věd T.G. Masaryka
v Jinonicích
Praha, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
v Plzni
Praha, Univerzita Karlova, Matematickofyzikální fakulta

http://knihovny.cvut.cz/knihovna/fsv/index.html

1.11.2002

http://knihovny.cvut.cz/knihovna/fsi/index.html

1.10.2002

http://knihovny.cvut.cz/knihovna/ku/index.html.cz

1.10.2002

http://knihovny.cvut.cz/knihovna/mu/index.html.cz

1.11.2002

http://knihovny.cvut.cz/knihovna/vic/index.html.cz
1.11.2002
http://www.mvcr.cz/akademie/dokument/knih_rad.html
17.9.2002
http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/opatreni_rektora/2002/or
17.12.2002
-02-21.html
http://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/uvi/knihovna/vypujcnirad.html

1.1.2001

VŘ

http://www.cerge-ei.cz/library/about/library_rules/

1.1.2003

http://www.etf.cuni.cz/~library/knihrad.html

17.3.2003

VŘ

http://www.eis.cuni.cz/cze/vyp_rad.html

17.3.2003

VŘ

http://www.fsv.cuni.cz/institut/svi/vyprad.html

21.4.2001*

VŘ

http://svi.ff.cuni.cz/rad03.htm

25.6.2003

VŘ

http://ufar.ff.cuni.cz/knih/info.html
http://www.ktf.cuni.cz/knihovna/knihovni_rad.html

2.10.2000

http://knihovna.jinonice.cuni.cz/vypujcky.htm.iso-8859-2

17.3.2003

VŘ

http://dante.lfp.cuni.cz/_SVI/cze/rady/provoz_vyp_rad.pdf

1.2.2003

VŘ

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/rad.htm

17.3.2003

VŘ
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Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická
fakulta
Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Praha, Vysoká škola chemickotechnologická
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně,
Pedagogická fakulta
Zlín, Univerzita Tomáše Bati
lékařské knihovny
Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny
Brno, Institut pro další vzdělávání
pracovníků ve zdravotnictví
Kostelec nad Černými lesy, Institut
zdravotní politiky a ekonomiky
Ostrava, Fakultní nemocnice s polik.
Pardubice, Krajská nemocnice
Praha, Fakultní nemocnice Na Bulovce
Praha, Institut klinické a experimentální
medicíny
Praha, Institut postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví
Praha, Psychiatrické centrum
Praha, Státní zdravotní ústav
Praha, Ústav hematologie a krevní
transfuze
Třinec, Nemocnice
Zlín, Baťova nemocnice
muzejní knihovny
Brno, Moravské zemské muzeum
Olomouc, Muzeum umění
Opava, Slezské zemské muzeum
Plzeň, Západočeské muzeum
Praha, Uměleckoprůmyslové museum

http://beta.pedf.cuni.cz/kvrad.htm
http://knihovna.prf.cuni.cz/KNRAD.HTM

5.9.2001
28.9.1998

http://www.vscht.cz/obsah/odkazy/internal/normy/201302.pdf
http://pf.ujep.cz/vnitrni/novinky/knrad.rtf
http://www.utb.cz/czech/rektorat/smernice30.php

1.1.2003
8.4.2003

http://www.fnusa.cz/kliniky/lk/rad.htm

1.7.1998

http://knihovna.idvpz.cz/web/htm/vzi/vyp_rad.htm

27.6.2002

http://www.izpe.cz/svi.php?pid=5
http://knihovna.fnspo.cz/knihovni_a_vypujcni_rad.doc
3.6.2002
http://194.213.234.126/NemPce_knihovna.htm
1.11.2002
http://www.fnb.cz/knihovna/in-radknihovny.htm
31.3.2000
http://www.ikem.cz/pracoviste/reditelstvi/uik/vlk/Info/knih_rad.ht
ml
1.11.2002
http://www.knihovna.ipvz.cz/cz/knih_rad.htm
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/is/knihrad.htm
http://www.szu.cz/svi/rad.html

16.12.2002
1.1.1999
3.1.2000

http://www.uhkt.cz/svli/knih_rad
http://www.nemtr.cz/knih/index.php#knihrad
http://www.bnzlin.cz/utvary/ptu/files/knihovni_rad.zip

1.1.2003

http://www.mzm.cz/mzm/oddeleni/knihovni_rad.html
http://www.olmuart.cz/knihovna/knih_rad.htm
http://www.szmo.cz/pracoviste/knihovna/sluzkni.htm
http://www.zcm.cz/knihovna.php?ID=4
http://www.knihovna.upm.cz/text4.htm

1.1.2003
1.5.2000
12.6.2001
1.1.2002
15.12.2002
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výtah

VŘ

knihovny Akademie věd
Praha, Knihovna Akademie věd ČR
Praha, Fyziologický ústav AV ČR
Praha, Geologický ústav AV ČR
Praha, Historický ústav AV ČR
Praha, Matematický ústav AV ČR
Praha, Národohospodářský ústav AV ČR
Praha, Ústav informatiky AV ČR
Praha, Ústav makromolekulární chemie AV
ČR
Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
Praha, Ústav pro klasická studia AV ČR
Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Praha, Ústav státu a práva AV ČR
školní knihovny
Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora
Gymnázium Vysoké Mýto
Obch. akademie Beroun
Praha, Evangelikální teologický seminář
VOŠ teologická
Praha, Jabok - Vyšší sociálně pedagogická
a teologická škola
Praha, The Caledonian School
ZŠ Komenského Trutnov

http://www.lib.cas.cz/www/cz/knihovni_rad_new.htm

1.1.2003

http://sun2.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/knihovni_rad.html
1.11.2002
http://www.gli.cas.cz/Library/knih_rad.htm
1.1.2003
http://www.hiu.cas.cz/knihovna/knihovnirad.htm
1.12.2002
http://www.math.cas.cz/library/knihrad.html
1.11.2002
http://www.cerge-ei.cz/library/about/library_rules/
1.1.2003
http://www.cs.cas.cz/departments/odd42/info_knihovna/knih_ra
d.html
5.11.2002
http://www.imc.cas.cz/knihovna/knihrad.htm
http://intra.ih.cas.cz/lib/roles.html
http://www.clavmon.cz/knihovna/rad.htm
http://www.usd.cas.cz/usdwin/ucw351.html
http://svi.ilaw.cas.cz/vyprad.html

1.1.2003
30.9.2002*
1.11.2002
1.7.2002
1.1.1998

http://www.gymkh.cz/CZ/INFORM/FILE/knihovna.htm
http://www.gvmyto.cz/prof/Knihovna%20v%20Aj/Vypujcni_r/Vy
pujcni_r.htm?70,13
http://www.oaberoun.cz/skola_info_studium_dokumenty_kniho
vna.htm
http://www.etspraha.cz/knihovna/rad.html

VŘ
VŘ
VŘ
23.2.2001

http://www.jabok.cuni.cz/knihovna/vypujc.html
http://www.caledonianschool.cz/library/librules.cz.html
http://www.zskomtu.cz/knihovna/rad_knihovny.htm

VŘ
VŘ-výtah

církevní knihovny
Praha, Česká křesťanská akademie

http://www.ckk.cz/pub/knihovni_rad.xml

1.10.2002

archívní knihovny
Praha, Národní filmový archiv

http://www.nfa.cz/knihovna/index.php?display=k_rad

1.1.2003
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VŘ-výtah

Žďár nad Sázavou, Státní okresní archiv

http://www.oku-zr.cz/okurad/SOKA/kniha.html

16.11.1998

ústavní knihovny
Kroměříž, Zemědělský výzkumný ústav,
s.r.o.

http://www.vukrom.cz/www/publik/rad.htm

1.12.2002

Praha, Česká geologická služba
Praha, Český ekologický ústav

http://www.env.cz/ais_risnews.nsf/85255e0f003e9f3f85255918
00506d8f/dd822ce079c44447c1256cbe003b6fa6?OpenDocum
4.12.2002*
ent
http://www.ceu.cz/svis/KnihovniRad.htm
14.6.2002

Praha, Český hydrometeorologický ústav

http://www.env.cz/ais_risnews.nsf/85255e0f003e9f3f85255918
00506d8f/e2aa135c216daba8c1256cbb0039b47b?OpenDocu
1.1.2003
ment

Praha, Divadelní ústav

http://www.divadelni-ustav.cz/doc/knihovna/knihrad2003.pdf

Praha, Výzkumný ústav vodohospodářský
T.G.M.

http://www.env.cz/ais_risnews.nsf/85255e0f003e9f3f85255918
00506d8f/fa1b4766b51a712cc1256cbb003fc07b?OpenDocum
1.10.2002
ent

Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví

http://www.env.cz/ais_risnews.nsf/85255e0f003e9f3f85255918
00506d8f/a272e721f9eb693bc1256cbd00535882?OpenDocum
1.11.2002
ent

administrativní knihovny
Praha, Ministerstvo financí

1.1.2003

Praha, Ministerstvo životního prostředí
Praha, Parlament České republiky

http://www.mfcr.cz/index.php?d=47
29.4.1998
http://www.env.cz/ais_risnews.nsf/85255e0f003e9f3f85255918
00506d8f/4058c91d0dd0f7d6c1256c8e002b9a67
http://www.psp.cz/kps/knih/knihrad.htm
19.8.2002

ostatní knihovny
Brno, Hvězdárna a planetárium Mikuláše
Koperníka

http://hvezdarna.d-net.cz/intranet/knihovna.doc

Čelákovice, České manažerské centrum
http://www.cmc.cz/main/index.php?section=1&clanek=23
Hodonín, Pedagogické středisko
http://www.sweb.cz/ps-hodonin/rad.htm
Pardubice, ALIACHEM a.s., o.z. Synthesia http://www.synthesia.cz/sluzby/tech_knihovna.html

68

1.6.2002
1.1.2002
2.1.2003
1.5.1998

VŘ

Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR
Praha, Brontosaurus

http://www.env.cz/ais_risnews.nsf/85255e0f003e9f3f85255918
1.11.2002
00506d8f/e44af47b62460b2cc1256cba003d9387
http://haltyr.brontosauri.cz/knihovna/rad.htm

Praha, Česká botanická společnost
Praha, Česká genealogická a heraldická
společnost
Praha, Česká národní banka
Praha, Česká numismatická společnost pobočka Papírová platidla
Praha, Česká speleologická společnost
Praha, Česko-japonská společnost
Praha, Československá asociace callerů a
učitelů
Praha, Český institut interních auditorů

http://www.natur.cuni.cz/toUTF8.cs/CBS/knihovni_rad.htm

Praha, Gender studies, o.p.s
Praha, Informační centrum neziskových
organizací
Praha, Knihovna a tiskárna pro nevidomé
K.E.Macana
Praha, Multikulturní centrum
Praha, ROKLINKA - SF&F knihovna
Praha, SPORTIS
Praha, Svaz potápěčů České republiky
Praha, Ústav technického rozvoje a
informací, spol. s r.o.
Rýchory, SEVER - Středisko Ekologické
Výchovy a Etiky Rýchory
Znojmo, Středisko informačních technologií

VŘ

25.9.2000

http://www.genealogie.cz/ostatni/knihovni_a_vypujcni_rad.doc 15.2.1996
http://www.cnb.cz/knihovna_rad.php
14.8.2001
http://www.bankovky.cz/rad.php
http://www.speleo.cz/speleo/sp10/RAD.HTM
http://www.japan.cz/aktivity/knihovna.htm

3.4.2000*

http://cscta.square.cz/rad.html
11.9.1999
http://www.ciia.cz/Knihovna/knihovna_1.htm
21.12.2002
http://socprace.ff.cuni.cz/gender/prednasky/knihovni%20rad.html
http://www.icn.cz/informacni_sluzby/Knihovna/knihovni_rad.ht
m
http://www.ktn.cz/knihovni-rad.pdf
http://www.mkc.cz/clanky.shtml?x=35891
http://www.sweb.cz/roklinka/knihovni-rad.html
http://www.cstv.cz/zdroje/Vypujcni_rad.doc.htm
http://www.cmas.cz/knihovna/vr.htm

1.7.2002
15.10.2002*

http://www.sth.cz/Main/provrad.asp

2.1.2003

http://sever.ecn.cz/index.php?knih-i.htm
http://sis.znojmo.cz/s-psknir.htm
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VŘ
VŘ

VŘ

výtah*
VŘ
VŘ
VŘ
VŘ

1.1.2002

