
 
 Knihovní řád Univerzitní knihovny TUChemnitz  

z 02. 02. 2007  

Na základě § 101 odst. 3 zákona o vysokých školách v Sasku (Sächsisches Hochschulgesetz – 

SächsHG) z 11. června 1999 (SächsGVBI. S. 293) vydal senát Technische Universität Chemnitz 

následující knihovní řád:  
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 V tomto knihovním řádu se gramaticky mužská označenívztahují na obě pohlaví.  

§ 1 Rozsah platnosti – stanovení pojmů  

(1)  Tento knihovní řád platí pro využívání univerzitní knihovny Technische Universität 
Chemnitz, knihovna se skládá z ústřední knihovny a poboček. Platí také pro patentní informační 
centrum TU Chemnitz, pokud není „Uživatelským řádem patentního informačního centra“ v 
platném znění stanoveno jinak.  
(2)  Univerzitní knihovna je ústředním zařízením Technische Universität Chemnitz. Stanovená 
práva a povinnosti budou kontrolovány odpovědným pracovníkem univerzitní knihovny ve 
jménu Technische Universität Chemnitz.  

§ 2 Služby poskytované univerzitní knihovnou  

(1)  Univerzitníknihovna je veřejnou vědeckou knihovnou. Sloužív prvéřaděkzajištění 
výzkumu, výuky a studia na Technische Universität Chemnitz, ale je otevřena také pro ostatní 
vědeckou práci, celoživotní vzdělávání a poskytování informací.  

(2)  Univerzitní knihovna nabízí zpravidla následující služby:  
 



 
1. využívání knihovních medií v prostorách univerzitní knihovny,  

2. vypůjčení medií k užití mimo prostory univerzitní knihovny,  

3. obstarání medií, které v univerzitní knihovně nejsou k dispozici, pomocí meziknihovních výpůjček,  

4. poskytování ústních i písemných informací, zprostředkování informací na základě 
katalogů, bibliografií, databází, dokumentační služby a informačních služeb na internetu,  

5. pořízení kopií, pokud respektují autorská práva a pokud rozmnožování daného díla 
univerzitní knihovna nevyloučila,  

6. používání veřejných počítačových stanic univerzitní knihovny,  

7. poradenství a podpora při archivování publikací v elektronickém fulltextovém 
multimediálním online archívu Technische Universität Chemnitz (MONARCH).  
 
(3)  Univerzitní knihovna provozuje v rámci svých stanovených úkolů činnosti styku s 
veřejností, především prohlídky, vzdělávací akce a výstavy.  

(4) Médii jsou především knihy, časopisy, noviny, rukopisy, grafiky, mapy, hudebniny, 
mikroformy, audiovizuální materiály a elektronické datové nosiče.  
 



§ 3  

Uživatelé knihovny  

(1)  Univerzitní knihovna může být užívána fyzickými i právnickými osobami a 
veřejnoprávními institucemi (dále pouze čtenáři), pokud čtenář poskytne záruky dodržení 
tohoto knihovního řádu.  
(2)  Mezi univerzitní knihovnou a čtenářem vzniká veřejnoprávní vztah.  

§ 4 Registrace čtenáře  

(1) Čtenáři, kteří chtějí využívat služby univerzitní knihovny, se musí osobně zaregistrovat.  

(2) Na žádosti o registraci se vyplňují následující údaje:  
 
1. příjmení, jméno, pohlaví,  

2. datum narození,  

3. adresa trvalého pobytu,  

4. případně emailová adresa, osobní číslo (Matrikel), Strukturnummer,  

5. státní příslušnost,  

6. u studentů navíc adresa v místě studia,  

7. u právnických osob navíc adresa firmy, popřípadě pracoviště,  

8. u nezletilých navíc jméno a podpis zákonného zástupce.  
 

Změny předcházejících dat, především jména, adresy a emailové adresy, musí být univerzitní 

knihovně bezodkladně písemně sděleny. Škody z neprovedení jdou na vrubčtenáři.  

(3) Užívání bude umožněno osobám starším 14ti let, které kromě žádosti o registraci předloží i 

následující podklady:  



 
1. občanský průkaz nebo  

2. cestovní pas s úředním potvrzením pobytu  
 
Studenti Technische Universität Chemnitz předkládají navíc studentský průkaz.  

(4) Nezletilí mezi 14ti a 18ti lety předkládají navíc písemný souhlas zákonného zástupce. 
Nezletilí mezi 14ti a 16ti lety předkládají místo podkladů uvedených v odstavci 3 věta 1 
studentský průkaz a kopii občanského průkazu zákonného zástupce. Nezletilí mohou být 
zaregistrováni pouze v případě, že jejich zákonný zástupce prohlásí, že za škody způsobené 
nedodržením knihovního řádu nezletilými přebírá osobní zodpovědnost podle § 773 odst. 1 č. 1 
občanského zákoníku (BGB).  

(5) Právnickým osobám a veřejnoprávním institucím bude užívání umožněno, pokud jedna 
fyzická osoba mající podpisové právo podá žádost o registraci. Osoba s podpisovým právem 
ručí vedle právnické osoby za závazky z tohoto vztahu.  

(6)  Podpisem na žádosti o registraci k užívání se čtenář zaváže respektovat knihovní řád. Je 
povinen se osobně informovat o možných změnách knihovního řádu.  

(7)  Registracek užívánímůže být udělena jen načasověomezenou dobu a v souladu s 
podmínkami tohoto řádu.  

(8)  Univerzitní knihovna je oprávněna ukládat pro vlastní účely osobní data čtenářů v 
elektronické podobě. Podklady pro nakládání s osobními daty univerzitní knihovnou jsou v § 
106 SächsHG, dále pak v Saském zákoně o ochraně dat z 11. prosince 1991 (SächsGVBI. S. 
401) upraveném 27. dubna 1997. V rámci těchto právních předpisů budou osobní data 
shromažďována, ukládána, pozměňována a používána pouze do takové míry, která je nezbytná 
ke splnění funkcí univerzitní knihovny vyplývajících ze zákona. Předání veřejným nebo 
neveřejným institucím nastáváv ojedinělých případech na základě saského zákona o vysokých 
školách (SächsHG), popřípadě saského zákona o ochraně údajů (SächsGVBI). Ochrana údajů je 
zajištěna personálními, technickými a organizačními prostředky.  
 

§ 5  

Čtenářský průkaz  

(1)  Registrovaný čtenář obdrží časově omezený čtenářský průkaz,který je nepřenosný a měl 
by být pečlivě uschován. Ztráta čtenářského průkazu musí být neprodleně ohlášena univerzitní  
knihovně. Čtenář ručí univerzitní knihovně za všechny škody zapříčiněné ztrátou nebo 
zneužitím čtenářského průkazu.  
(2) Čtenářský průkaz je zpravidla platný jeden rok. Musí se předložit při každém použití 
knihovny. Na návrh je možné prodloužení platnosti.  
(3) Funkci čtenářského průkazu univerzitní knihovny může nahradit jak studentský průkaz u 
studentů TU Chemnitz, tak průkaz zaměstnanců TU Chemnitz („TUCCard“).  

§ 6 Poplatky a výlohy  

(1) Využívání univerzitní knihovny je v zásadě bezplatné.  
(2)  Poplatky a výlohy vznikají využitím zpoplatněných služeb podle saského předpisu o 
knihovních poplatcích (Sächsische Bibliotheksgebührenverordnung).  



§ 7 Otevírací doba  

(1) Otvírací doba univerzitní knihovny je určena kolegiem rektorátu se souhlasem ředitele a je 
zveřejněna.  
(2)  Univerzitní knihovna může být z naléhavých důvodů dočasně uzavřena nebo fungovat s 
omezeným provozem.  

§ 8 Všeobecné povinnosti a odpovědnost čtenáře, používání skříněk  

(1) Každý čtenář je povinen řídit se ustanoveními knihovního řádu a pokyny zaměstnanců 
knihovny. Ručí za škody a újmy vzniklé nedodržením těchto povinností.  
(2)  K zajištění dobrých podmínek pro studium a využívání knihovny jsou čtenáři povinni 
chovat se tiše a s ohledem na ostatní. Používání mobilních telefonů či vodění zvířat do  
knihovny je zakázáno. V knihovně není dovoleno pít, jíst ani kouřit. Při používání přinesených 
technických zařízení se čtenář musí řídit pokyny pracovníků knihovny.  
(3)  S medii a veškerým vybavením včetně technického zařízení musí čtenář zacházet obezřetně.  

(4) Čtenářmázkontrolovat stav každého přebíraného média a vyskytujícíse vady ihned 
nahlásit. Zanedbáli to, předpokládá se, že každé médium obdržel v nepoškozeném stavu.  

(5)  Za ztracená nebo poškozená média musí čtenář poskytnout náhradu. Univerzitní knihovna 
může po čtenáři požadovat především navrácení do původního stavu, náhradu exempláře na 
náklady čtenáře, jiné médium stejné hodnoty, pořízení reprodukce nebo odpovídající finanční 
náhradu; navíc může univerzitní knihovna požadovat doplacení ztráty vzniklé těmito 
opatřeními a nestejnou hodnotou náhrady.  
(6) Čtenář je povinen si dostatečně zabezpečit vlastní majetek. Univerzitní knihovna vydává 
níže uvedené pokyny pro uzamykatelné skříňky.  

§ 9 Ručení univerzitní knihovny za škody  

(1)  Univerzitní knihovna neručí za následující  
 



 
1. ztrátu peněz, cenností, průkazů nebo jiných osobních dokumentů v prostorách knihovny a 
v uzamykatelných skříňkách,  

2. škody vzniklé chybnými, neúplnými, neprovedenými nebo odloženými výkony,  

3. škody zapříčiněné vypůjčenými datovými nosiči.  
 
(2)  Ve zbývajícím je odpovědnost omezena na škody způsobené úmyslem nebo hrubou nedbalostí.  
(1) Z pověření rektora vykonává vedoucí univerzitní knihovny domovské právo; může 
zaměstnancům knihovny nařídit jeho dodržování.  
(2)  Univerzitní knihovna je oprávněna používat kontrolní zařízení a provádět kontroly.  
(3) Zaměstnanci knihovny mohou požadovat po čtenáři předložení platného čtenářského 
průkazu, prohlídku obsahu brašen, tašek apod. a odnášených médií. V odůvodněných případech 
lze požadovat kontrolu obsahu skříněk za přítomnosti svědka.  

§ 11 Obecné výpůjční ustanovení  

(1)  K dispozici je veškerý fond knihovny, pokud právní, konzervátorské nebo jiné důvody 
nekladou omezení (srovnej §§ 18 až 20).  

(2)  Univerzitní knihovna je oprávněna čtenáři omezit počet součastně vypůjčených médií.  
(3) Často žádaná média mohou být dočasně vyjmuta z půjčování, aby byla přístupná většímu 
počtu čtenářů.  

§12 Objednávání médií z depozitářů  

(1) Objednávání médií uložených v depozitářích probíhá online pomocí elektronických 
formulářů, které musí uživatel kompletně vyplnit. Mimoto lze za tímto účelem v každé pobočce 
univerzitní knihovny kompletně a čitelně vyplnit klasické objednací lístky. K objednání médií z 
depozitářů slouží objednací lísky, které musí být zcela a čitelně vyplněny.  

(2) Objednávka může být provedena také telefonicky nebo emailem.  

(1) Vypůjčitelná média budou objednateli osobně předána na místech k tomu určených proti předložení 
čtenářského průkazu. Knihovna je oprávněna, ale ne povinna, objednaná média 
předat každému, kdo předloží čtenářský průkaz objednavatele. Uživatelé, kteří nejsou 
zaregistrováni vuniverzitníknihovně navíc předloží plnou moc objednatele.  

(2)  Nebudouli již objednaná nebo rezervovaná média vyzvednuta během deseti otevíracích dnů 
po příchodu objednávky, popř. odeslání oznámení, rezervace propadá a s médii bude naloženo jinak.  

(3) Při vypůjčení bude pomocí čárkového kódu a čtenářského čísla evidován vlastník 
čtenářského průkazu jako vypůjčovatel. Příjem potvrdí vlastním podpisem.  



(4)  Elektronické stornování proběhne vymazáním výpůjčky ze systému.Čtenář máprávo 
požadovat potvrzení o vrácení.  

(5)  Pokud nejsou média vrácenaosobně, děje se tak na vlastníúčet a nebezpečí. V případě 
poštovní zásilky je třeba přiložit jméno, podpis, čtenářskéčíslo a soupis obsahu. Přejeli si 
čtenář poštou potvrzení o navrácení, musí přiložit omarkovanou obálku s adresou.  
 

§ 10 Domovské právo a právo ke kontrole ze strany univerzitní knihovny 

§ 13 Vypůjčení a navrácení médií § 14  



Výpůjční lhůty  

(1) Výpůjčnídoba se skládá ze základní výpůjční doby (zpravidla 20 otevíracích dní) a karenční 
doby (deset otevíracích dní) k navrácení, popř. prodloužení výpůjční doby média. Při 
překročení výpůjční doby je konec základní výpůjční doby časem uvalení poplatku z prodlení. 
Při zkrácené výpůjční době se karenční doba neuvažuje.  

(2) Média vypůjčenáz univerzitníknihovny se musí během pevněstanovenédoby bez vyzvání 
vrátit na odpovídající místo vypůjčení. Při překročení výpůjční doby bude uvalen poplatek z prodlení 
na základě saského předpisu o knihovních poplatcích (Sächsische 
Bibliotheksgebührenverordnung).Uvalení poplatku není vázáno na příchod upomínky.  

(3) Výpůjční doba dvaceti otevíracích dní může být prodloužena s výhradou odvolání, pokud není 
médium žádáno jinou stranou a čtenář dostál svým povinnostem vůči univerzitní knihovně. 
Univerzitní knihovna může požadovat předložení vypůjčeného média.  

(4)  O prodloužení základní výpůjční doby se žádá před jejím vypršením. Písemné žádosti se 
považují za schválené, pokud nebyly výslovně odmítnuty. Prodloužení výpůjční doby médií z 
meziknihovních výpůjček předpokládá souhlas půjčující knihovny.  

(5) Ve zvláštních případech nebo pro určitou část fondu může určit univerzitní knihovna 
zkrácenou nebo prodlouženou výpůjční dobu. Zkrácení výpůjční doby není zpravidla vyžadováno.  

(6) Čtenář se musí postarat o to, že i v případě jeho osobního zaneprázdnění budou vypůjčená 
média vrácena včas resp. vždy v nejkratší době.  

(7) Trvalé výpůjčky se nepřipouští.  
 



§ 15 Dlouhodobé výpůjčky vyučujícím (Handapparate)  

(1)  Vysokoškolským učitelům Technische Universität Chemnitz může být na žádost schváleno až 
50 z vypůjčitelných médií jako dlouhodobá výpůjčka vyučujícím (zpravidla 3 roky).  

(2)  Dlouhodobévýpůjčky vyučujícím musí být uchovávána a používána výhradněna 
pracovišti učitele na Technische Universität Chemnitz.  

(3)  Po uplynutí výpůjční doby se musí média navrátit do univerzitní knihovny. Při překročení 
výpůjční doby bude za média účtován poplatek podle saského předpisu o knihovních poplatcích 
(Sächsische Bibliotheksgebührenverordnung).  

(4) Při ukončení pracovního poměru na Technische Universität Chemnitz se musí zapůjčená 
média vrátit do univerzitní knihovny.  

(5)  Knihovna je oprávněna poskytnout jméno vypůjčitele dlouhodobé výpůjčky vyučujícím 
dalším čtenářům. Vypůjčitel je povinen umožnit dalším čtenářům nahlédnutí do těchto výpůjček.  

(6) Vypůjčitel dlouhodobé výpůjčky vyučujícím za vypůjčená média ručí.  
 
§ 16  

Poplatky z prodlení, poplatky za upomínky  



 
(1)  Nedostojíli čtenář povinnosti včasného navrácení, bude univerzitní knihovna požadovat navrácení 
médií na jeho náklady podle saského předpisu o knihovních poplatcích (Sächsische 
Bibliotheksgebührenverordnung).  

(2) Po druhé upomínce může univerzitní knihovna vymáhat navrácenímédií soudní cestou 
podle saského zákona o správních exekucích (Sächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz) 
nebo prohlásit médium za ztracené a požadovat finanční náhradu podle § 8 odst. 5 tohoto 
knihovního řádu.  

(3)  Upomínka k navráceníse považuje za doručenou, pokud byla odeslána na poslední 
čtenářem uvedenou adresu/emailovou adresu (srov. § 4 odst. 2).  
(4)  Dokud nedostojí čtenář svým povinnostem vyplývajícím z tohoto knihovního řádu, může 
mu být odmítnuta výpůjčka dalších médií.  

§ 17 Záznamy  

(1) Vypůjčená média mohou být zarezervována, avšak ne jejich vypůjčitelem. Objednavatel 
bude zpraven emailem nebo na vlastní náklady poštou, jakmile bude rezervované médium k dispozici.  

(2) Počet rezervací může být univerzitní knihovnou omezen.  
(3)  Informace o objednavateli nebo vypůjčiteli mohou být sděleny pouze s jeho souhlasem.  

§ 18 Provozní řád čítáren  

(1) Čítárny mohou být užívány všemi osobami vlastnícími platný čtenářský průkaz.Místa ani 
média v čítárnách nemohou být rezervovány.  

(2) Prezenční fond může být užíván pouze v prostorech, ve kterých je umístěn nebo vyložen.  

(3)  K užití v čítárnáchmohou být objednána všechna média z depozitářů nebo z majetku 
jiných knihoven. Média, univerzitní knihovnou určená k prezenčnímu užívání nebo k užívání v 
prostorách čítáren, budou čtenáři předána pracovníky knihovny a po použití je čtenářmusí opět 
odevzdat.  

(4)  K užívání v čítárnách jsou zásadně určené:  
 



 
1. všechny tiskoviny starší sta let,  

2. prezenční fond bibliografické části a jiných příručních knihoven,  

3. sbírky volných listů a knihy napsané na stroji,  

4. média s vysokou nehmotnou nebo hmotnou hodnotou nebo média, která jsou z jiných důvodů 
nenahraditelná nebo vyžadují zvláštní ochranu,  

5. média, která se vzhledem ke svévelikosti, váze nebo stavu pro výpůjčky nehodí,  

6. všechny noviny a časopisy  

7. mikroformy  
 
(5)  O krátkodobých výpůjčkách rozhodne v jednotlivých případech univerzitní knihovna.  
(6) Starý vědecký fond univerzitní knihovny je zásadně k použití pouze v čítárnách. O 
možnosti zhotovení kopie rozhodne univerzitní knihovna.  

§ 19 Skripta – soubor studijních pomůcek na semestr (Semesterapparate)  

(1)  Literatura potřebná k přednáškám na Technische Universität Chemnitz může být přeřazena 
na dobu jednoho nebo více semestrů z fondu univerzitní knihovny do souboru studijních 
pomůcek na semestr. Sestavení souboru probíhá odděleně v rámci univerzitní knihovny. Rozsah 
souhrnu by neměl překročit 50 svazků.  
(2)  Do souboru studijních pomůcek bude zařazena především literatura z vypůjčitelného 
fondu. Zařazení stejného titulu do více souborů, bude odmítnuto. Časopisy, manuály, souborná 
díla, příručky, slovníky a jiné budou v originálech zařazenydo souboru studijních pomůcky  
pouze ve výjimečných případech. Výtahy z těchto děl mohou být do souboru zařazeny jako 
kopie. Jejich vytvoření je na objednavateli souboru.  
(3)  Fond souborů studijních pomůcek nelze v žádné formě vypůjčit během přednáškového ani 
zkouškového období.  

(4)  Objednatel informuje včas knihovnu o uvolnění souboru studijních pomůcek. Univerzitní 
knihovna je oprávněna po určité adekvátní lhůtě soubor rozpustit.  

(5) Elektronická skripta (ESEM) slouží jako doplněk k běžnému souboru studijních 
pomůcek. ESEM podporuje výuku při poskytování a správě doplňujících studijních materiálů a patří k 
elektronickým službám univerzitní knihovny. Přístup do ESEM je podmíněn zadáním příslušného hesla.  
 



§ 20  

Užívání zvláštního knihovního fondu  

(1)  Univerzitníknihovna může požadovat prokázánívědeckého účelu při nakládánís 
rukopisy, pozůstalostmi, autografiemi, určitými hudebninami, atlasy, starými mapami a dalším 
obzvláště cenným fondem. Užívání je pak možné jen v univerzitní knihovnou přidělených prostorách.  
(2) Určité části fondu a jednotlivé kusy (např. unikáty, materiály v ohroženém stavu, depozita) 
podléhají z konzervátorských, právních a jiných důvodů určitým omezením v nakládání.  

§ 21 Meziknihovní výpůjčky (jiným knihovnám)  

(1) Výpůjčky jiným knihovnám probíhají v rámci podmínek německých a mezinárodních 
knihovních výpůjček.  

(2)  Univerzitní knihovna může média vyjmout z takto vypůjčitelného fondu.  

(3) Média mohou být určena k užití výhradně v prostorech knihovních čítáren.  
 
§ 22  



Meziknihovní výpůjčky (od jiných knihoven)  

(1)  V univerzitní knihovně je možno média, která nejsou k dispozici, objednat v rámci 
německých a mezinárodních knihovních výpůjček u jiných knihoven. Počet objednávek 
jednoho čtenáře může být ze závažných důvodů omezen.  

(2) Vybavení meziknihovní výpůjčky nastává výhradně prostřednictvím onlineformuláře. 
Poplatek za zpracování meziknihovní výpůjčky bude účtován podle saského předpisu o 
knihovních poplatcích (Sächsische Bibliotheksgebührenverordnung).  

(3)  Pro užívání zprostředkovaných médií platí zvláštní příkazy půjčující knihovny, v ostatních 
případech platí ustanovení tohoto knihovního řádu. Média zapůjčená ze zahraničí je možno 
užívat jen v čítárnách. Univerzitní knihovna je oprávněna požadovat navrácenímédií z 
meziknihovních výpůjček i před vypršením výpůjční lhůty.  

(4) Žádosti o prodloužení výpůjční doby je nutno podat univerzitní knihovně nejdéle tři 
otevírací dny před vypršením výpůjční lhůty.  

(5) Nevyzvednutá média budou zaslána zpět nejpozději po vypršení výpůjční doby nebo na 
žádost půjčující knihovny.  
 

§ 23  

Informace a sdílení informací  

(1)  Univerzitní knihovna poskytuje ústní, telefonické a písemné informace do takové míry, 
jakou umožňuje její personální a pracovní stav. Nepřebírá záruky za správnost a úplnost 
informací. Zakázky na vyhledáváníbudou zadavateli účtovány podle saského předpisu o 
knihovních poplatcích (Sächsische Bibliotheksgebührenverordnung).  

(2)  Pro literární rešerže jsou čtenáři ve veřejných prostorách k dispozici výkazovésystémy fondů 
univerzitní knihovny a její informační zdroje v tištěné i online podobě. Je nutno dodržovat licenční 
podmínky takto získaných databázových záznamů univerzitní knihovny.  

(1)  Majitelé počítačových kont na Technische Universität Chemnitz (§ 65 odst. 1 SächsHG) 
užívají počítače v univerzitní knihovně výhradně s identifikací výpočetního střediska univerzity 
a platí pro ně jeho uživatelský řád.  
(2)  Pro všechny ostatní oprávněné uživatele platí pokyny k užívání veřejných počítačových 
stanic univerzitní knihovny.  

§ 25 Výjimky z rozsahu platnosti tohoto řádu  

(1) Tímto knihovním řádem se neřídí:  
 

§ 24  

Používání veřejných PC  



 
1. výpůjčky médií pro výstavy,  

2. edice, resp. faksimilie rukopisů, prvotisky a Rara stejně jako staré mapy, plány a grafiky,  

3. přichystané podklady pro tisk,  

4. vytváření kopií ke komerčním účelům.  
 
(2)  V těchto a dalších případech překračujících rámec tohoto knihovního řádu je vždy potřeba 
zvláštní dohody.  

§ 26 Vyloučení z užívání univerzitní knihovny  

(1)  Tomu, kdo opakovaně nebo závažně poruší knihovní řád nebo nařízení univerzitní 
knihovny, může být na omezenou nebo neomezenou dobu, částečně nebo úplně znemožněno 
využívání univerzitní knihovny. Tato opatření platí také v tom případě, když se stane užívání z 
jiných než výše zmíněných důvodů pro univerzitní knihovnu neúnosné.  

(2) Dotyčný je předem vyslyšen.  

(3)  Povinnosti vyplývající z užívání až do ukončení zůstávají zachovány.  

(4) Během jednoho měsíce po oznámení se lze proti vyloučení písemně odvolat u ředitele knihovny.  
 



§ 27  

Nabytí platnosti  

Výše uvedený knihovní řád vstupuje v platnost dnem po zveřejněnív úřední vyhlášce Technische 

Universität Chemnitz. Zároveň přestává platit knihovní řád univerzitní knihovny Technische Universität 

Chemnitz z 30. května 2000 (úřední vyhláška S. 1498), změněn stanovami ke změně 

knihovního řádu univerzitní knihovny Technische Universität Chemnitz z  

31. května 2001 (úřední vyhláška S. 1607).  

Vypracováno na základěusnesení senátu z 16. listopadu 2004.  

Chemnitz, 15. prosince 2004  

Rektor Technische Universität Chemnitz 

 Prof. Dr. KlausJürgen Matthes  


