
MANUÁL 
DĚTSKÉHO 
ČTENÁŘE 

 

Městská knihovna Benešov 
Malé náměstí 1700 |256 01 Benešov 

 
 

Telefon: 317 725 733 
detske@knihovna-benesov.cz  
akce@knihovna-benesov.cz 

http://www.knihovna-benesov.cz 

OTEVÍRACÍ DOBA 

Pondělí  08.00 - 18.00 

Úterý zavřeno 

Středa 12.00  - 16.00*    

Čtvrtek 12.00  - 18.00 

Pátek 08.00  - 14.00 

So, Ne zavřeno 

 

* Dětské kluby 

 

Rozdělení knížek pro 
děti 

Knížky, ze kterých si 
budeš vybírat, jsou 
rozděleny do skupin 
podle věku: 

Červeně označené 
jsou určeny pro děti 
do 7 let 

Žluté pro děti od 7 do 
9 let 

Modré pro děti od 9 
do 12 let 

Zelené pro děti od 12 
do 15 let. 



JAK VRÁTIT KNÍŽKY 

Svoje výpůjčky vrátíš při příchodu 

do knihovny.  Když budeme mít 

zavřeno, můžeš použít 

„BIBLIOBOX.“ Ten najdeš venku u 

vchodu do budovy. 

Knížky vracej včas, nebudeš tak 

muset platit žádnou  pokutu. 

ONLINE KATALOG 

Na vyhledávání knih a časopisů a 

správu svého konta (prodloužení 

výpůjček, rezervace knih) můžeš 

použít katalog TRITIUS. Odkaz 

najdeš na našich www stránkách.  

Prodloužit výpůjčky můžete  s rodiči 

i e-mailem nebo telefonicky.  Jaký 

máme telefon a e-mail, najdeš na 

zadní straně manuálu. 

Informace z knihovny najdeš  i na 

FB a na IG-deti_knihovna_benesov. 

REGISTRACE 

Maminka nebo tatínek vyplnili a 

podepsali přihlášku a tím Tě 

zaregistrovali do knihovny.  Zaplatili 

za Tebe registrační poplatek. který 

už můžeš příště zaplatit sám/sama. 

Roční registrační poplatek je 100 Kč. 

Při registraci dostaneš průkazku, kde 

bude Tvoje jméno. Průkazku vezmi 

do knihovny vždy s sebou. Bez ní si 

nemůžeš nic půjčit domů. Pokud 

průkazku ztratíš, neboj se a řekni to 

v knihovně, dostaneš novou.  

Zaplatíš ale poplatek za vyrobení 

nové průkazky. 

Poplatek za vystavení duplikátu 

průkazky je 20 Kč. 

VÝPŮJČNÍ DOBA 

Knížky  a časopisy si můžeš domů 

půjčit na 30 dnů. Když je nestihneš 

přečíst, můžeš si je prodloužit ještě 

dvakrát—dohromady je to 90 dnů.  

POZOR nesmíš překročit 100 dnů.  

Počítač pak Tvoje konto zablokuje, 

dokud knížky, které máš půjčené 

příliš dlouho, nevrátíš. 

Knížku zamluvenou jiným čtenářem  

můžeš mít půjčenou jeden měsíc. 

 

 Maskot dětského oddělení 

Oddělení pro děti 

Můžeš si zde zapůjčit: 

 Knihy, časopisy 

 Tematické kufříky  

 Albi kouzelné čtení  

 Zjednodušené cizojazyčné 

knihy 

 Komiksy  

 Deskové hry, Audioknihy 

 

Můžeš tvořit úkoly do školy nebo 

jen odpočívat a hrát stolní hry. 

Každou středu můžeš navštěvovat 

čtenářský klub, tvořivý klub nebo 

klub deskových her.   

Můžeš použít internet a Wi-fi.  

(Musíš se ale řídit pravidly, které si 

přečteš v knihovně.) 

Můžeš chodit do  T-zóny v 1. patře 

Jak na to ? Čti dál. 


