
Knihovna Dr. E. Bořického Milín – Informace pro rodiče i děti 
 

Lze do knihovny chodit, i když nejsem registrovaný čtenář? 

Ano, jen nejde půjčovat knihy domů. Pouze prohlížet a číst v knihovně. 
 

Kolik stojí registrace? A jak se zaregistrovat? 

Na jeden rok (12 měsíců) pro dítě 30 Kč. Podrobné informace zde: https://www.knihovnamilin.cz/casto-

kladene-dotazy/. Případně přijít osobně do knihovny. 
 

Na jak dlouho si lze půjčit knihy a časopisy? 
Základní výpůjční lhůta knih, časopisů, společenských her (i CD) je 5 týdnů. 
 

Lze zjistit termín vrácení knih? 
Na vyžádání může čtenář dostat lístek s datem vrácení. Případně seznam všech výpůjček + datum vrácení. 

Termín také čtenář zjistí po přihlášení do svého účtu. 
 

Jak zřídit čtenářský účet? 

Podrobný návod je na webu knihovny (menu Katalog knih, oddíl Návod k on-line přístupům). Případně při 

osobní návštěvě knihovny s tím pomohou zaměstnanci. 
 

Lze výpůjčky prodloužit? A jakým způsobem? 
Prodloužení výpůjční lhůty se provádí osobně v knihovně, dále prostřednictvím čtenářského účtu (na 

internetu), telefonicky nebo emailem. Výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit 2x (učiní-li tak před jejím 

uplynutím a nežádá-li dokument další čtenář). POZOR: ve čtenářských účtech – po 105 výpůjčních dnech se 

výpůjčka dokumentu neprodlouží. Neprodlouží se ani výpůjční lhůta rezervovaných knižních titulů.  
 

Co je předupomínka? 
Pokud čtenář (u dětí zákonný zástupce) poskytne knihovně svou e-mailovou adresu, knihovna zasílá tzv. 

předupomínky, tj. upozornění, že za několik dní bude končit výpůjční lhůta. Tuto službu lze uskutečnit 

pouze prostřednictvím e-mailu. Na došlý e-mail lze odpovědět a požádat hned o prodloužení. 
 

Co se stane, když se knihy vrátí po termínu? 
Při pozdějším návratu, než je stanovená výpůjční lhůta, účtujeme sankce podle ceníku. Tzn. za 1 knihu a 1 

den účtujeme 1 Kč. To samé se vztahuje na časopis i CD. 
 

Lze prostřednictvím e-mailu zastavit nabíhání sankcí? 
Ano. Sankce lze zastavit nejen e-mailem, ale i telefonem či sms. Dluh se hradí při další návštěvě knihovny.  
 

Lze vracet a půjčovat dětské knihy i mimo dobu otevření dětského oddělení? 

Ano, přijdete do přízemí do dospělého oddělení, kde můžete knihy vrátit. Na požádání Vám knihovnice 

půjčí klíč od 1. patra, kde si můžete sami vybrat dětské knihy a donést dolů k načtení do Vašeho konta. 
 

Otevírací doba v oddělení pro dospělé 

Pondělí                   9:00 - 11:30 12:30 - 17:00 

Úterý Zavřeno 12:30 - 17:00 

Středa 9:00 - 11:30 12:30 - 17:00 

Čtvrtek Zavřeno Zavřeno 

Pátek Zavřeno 12:30 - 18:00 

Ve státní svátky a mezi Vánocemi a Novým rokem je vždy ZAVŘENO. 

  

Otevírací doba v oddělení pro děti 

Pondělí Zavřeno 12:30 - 16:00 

Úterý Zavřeno 12:30 - 16:00 

Středa Zavřeno 12:30 - 16:00 

Čtvrtek Zavřeno Zavřeno 

Pátek Zavřeno 12:30 - 16:00 

Ve státní svátky a mezi Vánocemi a Novým rokem je vždy ZAVŘENO. 

 
 
Více zde: https://www.knihovnamilin.cz    Telefon: 737 076 639 (v otvírací době) E-mail: knihovna@milin.cz     (1. 11. 2022) 

Co ještě můžete v knihovně využívat: 
 zdarma připojení k internetu (Wi-Fi) 

 stolní počítač 

 wc 

 nízkoprahový klub 

 kreslit si 
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