VÝPŮJČNÍ ŘÁD MEDIATÉKY
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Mediatéka – informační centrum o současné Francii je služba veřejnosti poskytovaná
Francouzským institutem v Praze.
1.2 Mediatéka je volně přístupná široké veřejnosti. Absenční výpůjčky jsou možné po vystavení
členského průkazu a uhrazení poplatku za roční registrační období.
1.3 Knihovna je pro veřejnost otevřena :
Úterý, Středa 10h30-19h
Čtvrtek, Pátek 10h30-17h
Sobota 10h30-17h (13h-17h pouze výpůjčky a vracení dokumentů).
Zápisy jsou ukončeny 15 min. před uzavřením mediatéky.

2. ZÁPISY
2.1 Při zápisu do mediatéky je nutno předložit :
občanský průkaz
potvrzení o bydlišti (cizí státní příslušníci)
povolení od rodičů u mladších 15 let
2.2 Čtenářský průkaz (IFPass) je nepřenosný. Je nutno jej předložit při absenčních výpůjčkách a při
žádosti o konzultaci audiovizuálních dokumentů v prostorách mediatéky. Uživatel je zodpovědný za
výpůjčky učiněné třetí osobou (po předchozí domluvě).
2.3 Zápis je na 12 měsíců (ode dne zápisu). Členský poplatek činí :
plný tarif : 490 Kč,
zlevněný tarif : 250 Kč (děti, studenti do 26 let, učitelé)
mini tarif : 100 Kč (studenti IFP, důchodci, nezaměstnaní).

3. ABSENČNÍ VÝPŮJČKY A KONZULTACE NA MÍSTĚ
3.1 Absenční výpůjčky jsou umožněny pouze řádně zapsaným uživatelům. Některé dokumenty
nelze vypůjčit a jsou určeny pouze ke konzultaci na místě.
3.2 Čtenář si může vypůjčit 15 dokumentů, z toho maximálně:
4 DVD
Mediatéka může omezit množství některých půjčovaných dokumentů (např . více svazků
jednoho titulu periodika nebo učebnic francouzštiny v době zkoušek).
Výpůjční lhůta většiny dokumentů činí 3 týdny (DVD 1 týden) s možností dvou prodloužení o další
tři týdny, pokud nebyla překročena nebo dokument není rezervován . Prodlužování je možné i na síti
(www.ifp.cz – mediatéka – katalog on-line).
3.3 Zpozdné činí 2 Kč za každý dokument a za každý den zpoždění.

Ve vstupních dveřích institutu je nainstalován Bibliobox, do kterého je možné vracet dokumenty 24
hodin denně. Dokumenty jsou odepisovány z uživatelských účtů následující pracovní den.
3.4 Zapůjčení zvukového a audiovizuálního dokumentu je určeno pouze pro osobní potřebu uživatele.
Je zakázáno dokument jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat,
prodávat či jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat
autorskoprávní ochranu dat.
3.5 Katalog mediatéky a čtenářský účet (prodlužování dokumentů) je přístupný na internetu na
adrese:
http://prague.opac3d.fr
Uživatelské jméno: číslo karty
Heslo: příjmení bez diakritiky malými písmeny
3.6 S platným čtenářským průkazem je možné registrovat výpůjčky dokumentů vystavených ve
vstupní hale institutu na výpůjčním automatu. Výpůjčky podle snadného návodu na obrazovce
automatu jsou možné po celou dobu otevření institutu. Seznam výpůjček je možné vytisknout.
3.7 Všichni zapsaní uživatelé mediatéky mají neomezený přístup k internetu zdarma. Všichni
uživatelé mediatéky se mohou se svými notebooky připojit na bezplatnou Wi-Fi institutu.

4. DOPORUČENÍ
4.1 Čtenáři jsou zodpovědní za vypůjčené dokumenty. Institut si vyhrazuje právo požadovat náhradu
či zaplacení poškozeného nebo ztraceného dokumentu. Za zničené DVD je stanovena jednotná cena
850 Kč.
4.2 Institut ve svých prostorách neodpovídá za osobní majetek uživatelů.
4.3 Uživatelé musí zachovávat a respektovat klid. V prostorách mediatéky je zakázáno kouřit, jíst a
používat mobilní telefony k hlasitým hovorům.
4.4 Každý uživatel se svým zápisem zavazuje k respektování výpůjčního řádu. Mediatéka má
právo vyloučit uživatele pro jeho porušování.

