
PŘIHLÁŠKA  ČTENÁŘE  do  Městské  knihovny  v  Tovačově 

 

Příjmení a jméno: …………………………………………………………………………… 

 

narozen (a)…………………………. PIN (čtenářské konto):……………………….. 

 

Bydliště:………………………………………………. Číslo OP……………………….. 

 

* správnou odpověď zaškrtněte křížkem nebo  vypište** 

 

Zaměstnání, adresa*…………………………………………………………………………. 

 

Bez zaměstnání              Důchodce               Mateřská dovolená             V domácnosti       

 

Student, učeň    Škola, adresa………………..……………………………………….. 

 

Ukončené dosažené vzdělání:*     základní učební obor  středoškolské 

    

      vyšší odborné  vysokoškolské 

 

Služby knihovny: 

 

1. upomínku, oznámení o rezervaci titulu, upozornění o nutném vrácení knihy z důvodu 

zájmu dalšího čtenáře, doporučené školní četby nebo knihy zapůjčené z jiné knihovny 

zaslat:* 

 

- poštou na výše uvedenou adresu trvalého bydliště (15 Kč)  

 

- sms na tel. číslo (5 Kč)**……………………………………………………………… 

 

- telefonicky na tel. číslo (5 Kč)**………………………………………………………. 

 

- elektronickou poštou (5 Kč)  e-mail:**………………………………….. 

 

V případě, že čtenář žije sám v domácnosti, je nutný kontakt na dalšího rodinného 

příslušníka nebo příbuzného: 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

      

Potvrzuji, že jsem převzal(a) tiskopis obsahující základní povinnosti čtenáře (výňatek 

z Knihovního řádu Městské knihovny v Tovačově) a že tato pravidla budu dodržovat. 

Podrobné informace jsou k dispozici k nahlédnutí v tištěné formě „Knihovního řádu 

Městské knihovny v Tovačově“ v knihovně nebo osobně u pracovnice knihovny. 

 

Osobní údaje budou použity jen pro potřebu knihovny, slouží k evidenci čtenářů, jejich 

výpůjček, dále ke statistickému zpracování a při příp. vymáhání knih a poplatků.  

 

 

 

 Tovačově dne……………………….  podpis čtenáře………………………… 



Kontakty na knihovnu: 

  

Čtenář může požádat knihovnu o výběr knih, prodloužení vypůjční doby apd.: 

 

osobně: telefonicky:  písemně:       elektron. poštou: 

 

návštěva  581 706 961  Městská knihovna       knihovna@tovacov.cz 

v knihovně 601 362 351 (sms) Náměstí 12             literka@centrum.cz 

     751 01 Tovačov 

 

Oznámení čtenáři: 

 

1. upomínku, oznámení o rezervaci titulu, upozornění o nutném vrácení knihy z důvodu 

zájmu dalšího čtenáře, doporučené školní četby nebo knihy zapůjčené z jiné knihovny 

zaslat:* 

 

- poštou na výše uvedenou adresu trvalého bydliště (15 Kč)  

 

- sms na tel. číslo (5 Kč) 

 

- telefonicky na tel. číslo (5 Kč) 

 

- elektronickou poštou (5 Kč)   

 

Kontakt na mail: literka@centrum.cz je funkční i mimo půjčovní dobu knihovny 

(včetně víkendů a svátků) a slouží k informovanosti registrovaných čtenářů. 
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