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Meziknihovní výpůjční služby v rámci ČR (zkráceně MVS) a mezinárodní meziknihovní
výpůjční služby (zkráceně MMVS) jsou podle § 14 knihovního zákona a § 2 a § 3 vyhlášky
č. 88/2002 Sb. souborem výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou
uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na
jejich uložení.
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Služba MVS je poskytována registrovanému čtenáři s vlastním platným čtenářským
průkazem, zaplaceným registračním poplatkem a pouze pro svoji potřebu. Slouží
především ke studijní a vědecké činnosti.
Objednat knihu přes službu MVS lze elektronicky na webových stránkách knihovny přes
objednávkový formulář, písemně na e-mailu mvs@knihovna-benesov.cz nebo osobně
v knihovně vyplněním žádanky.
Obvykle do pěti pracovních dní od objednání je kniha doručená do MK Benešov. Čtenář
pak dostane zprávu na e-mail nebo SMS s výzvou k vyzvednutí knihy. Výpůjční doba
bývá obvykle 30 dní, tu si stanovuje knihovna, kde byla kniha objednána. Výpůjční doba
se počítá ode dne, kdy čtenáři přišla výzva k vyzvednutí knihy. Nepočítá se ode dne,
kdy si knihu vyzvedl.
Výpůjčky prostřednictvím MVS nelze prodlužovat přes čtenářské konto. Pokud knihu
žadatel bude potřebovat delší dobu, týden před skončením její výpůjční doby je třeba
MKB kontaktovat e-mailem nebo osobně. MKB pak kontaktuje knihovnu, od které je
kniha vypůjčená, a pokud to bude možné, výpůjčka se prodlouží. Prodloužit knihu nelze
více než dvakrát.
Přes službu MVS nelze půjčit knihy zakoupené MKB v posledních 12 měsících.
Časopisy, deskové hry, CD, DVD nelze prostřednictvím MVS zapůjčit. Je možné
objednat kopie článků z odborných časopisů, náklady na tisk se hradí dle ceníku spolu
s náklady na poštovné.
Pokud si čtenář závazně objednanou MVS nevyzvedne, je přesto povinen uhradit
náklady na poštovné.
Kniha se vždy vrací osobně do oddělení knihovny, knihu nelze vracet do biblioboxu.
Služba je zdarma, platí se poštovné: pro MVS do 2 kusů 70 Kč, 3. a každá další 30 Kč,
ceny poštovného pro MMVS se stanovují individuálně.
Za překročení výpůjční doby účtujeme poplatky podle platného ceníku.
Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu adekvátní náhradu stanovuje vedoucí
oddělení služeb ve spolupráci s ředitelem knihovny.
Tato pravidla platí také pro knihovny, které požadují službu MVS od MK Benešov.

Pokud čtenář nedodržuje při vypůjčení knihy službou MVS stanovená pravidla, knihovna
může tomuto čtenáři další objednávku MVS zamítnout.
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