Webové stránky knihovny:

www.mkdac.cz

Městská knihovna
DAČICE

KATALOG = SEZNAM všech knížek, které u nás máme.

VÝPŮJČNÍ
DOBA

PONDĚLÍ

12—17

ÚTERÝ

ZAVŘENO

STŘEDA

12—17

ČTVRTEK

12—17

PÁTEK

12—16

ONLINE KATALOG KNIH — lze vyhledávat knihy podle autora, názvu či libovolného slova, podívejte se na NOVINKY V KNIHOVNĚ. Katalog Carmen nabízí kromě
vyhledávání i mnoho dalších možností,
např.: můžete hodnotit dokumenty, můžete si
rezervovat dokument, máte k dispozici mrak
nejvyhledávanějších slov ad., podrobnosti získáte u výpůjčního pultu.
Čtenářské konto — po přihlášení se můžete podívat na stav svých výpůjček, případně požádat o prodloužení …
E-registrace— můžete vyplnit základní údaje a my pro Vás připravíme průkazku, takže
při návštěvě knihovny budete mít vše připravené.
Výpůjčky e-knih— vyzkoušejte, podrobný
návod na webových stránkách knihovny

Smartkatalog— stáhněte si všechny knížky
do svého mobilu či tabletu! Jednoduchý návod
na webu knihovny.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ

detske@mkdac.cz
384 422 397
721 145 265
NAJDETE NÁS NA FC:
https://www.facebook.com/
Knihovny-v-Dačicích100325650012936/

Můžete si půjčit
domů:



Leporela

SLUŽBY KNIHOVNY JSOU SICE
TÉMĚŘ ZADARMO, ALE PROTOŽE KNÍŽKY JSOU DRAHÉ,
SLUŽBY TAKÉ NĚCO MALINKO
STOJÍ



Pohádky

Děti do 6 let věku

zdarma



Komiksy

Zápisné na 12 měsíců

60,- Kč



Báje

Zápisné na 6 měsíců

30,- Kč



Knihy dobrodružné



Knihy fantastické



Poezii



Dívčí romány



Encyklopedie



Pověsti



Cizojazyčnou literaturu



Časopisy



Knížky ze všech oblastí poznání

Internet
Pro toho, kdo má zaplaceno zápisné, je PŘÍSTUP NA INTERNET NA PŮL HODINY
ZDARMA. Poté stojí 1 min 0,50 Kč. Bez zaplaceného zápisné stojí 10,- Kč za jeden přístup na
30 minut.
Každý čtenář má mít svůj
čtenářský průkaz
Čtenářský průkaz se nikomu nepůjčuje, ani se na
něj nikomu nic nepůjčuje.
Každý si ručí za své výpůjčky sám.
POZOR !!! - upomínky !!!
Knihy i časopisy se půjčují na jeden měsíc. Knížky je potom potřeba vrátit nebo si prodloužit
jejich výpůjčky. Pokud tak neuděláte, počítači
začnou přibývat UPOMÍNKY—za každý týden
navíc zaplatíte 20,- Kč. Upomínky se sčítají.

Pantočkova 89
Telefon: 384 422 397,
721 145 265
E-mail:
detske@mkdac.cz

