Załącznik nr 1 do Regulaminu
korzystania ze zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu

CENNIK OPŁAT pobieranych od czytelników w agendach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu

I.

Opłaty za usługi
1. Usługi reprograficzne (ksero):






1
1
1
1

strona
strona
strona
strona

A4
A4
A3
A3

- druk czarno-biały
– rysunek czarno-biały
- druk czarno-biały
- rysunek czarno-biały

- 0,20 zł
- 0,50 zł
- 0,40 zł
– 1,00 zł

2. Wydruki komputerowe - za każdą stronę wg rodzaju:
Rodzaj wydruku
Format

Rodzaj papieru

Czarno-białe
Tekst

Grafika*

Kolor
Tekst

Grafika*

A4

zwykły

0,20 zł 0,50 zł

1,00 zł 2,00 zł

A4

fotograficzny

1,50 zł 2,00 zł

2,50 zł 4,00 zł

A4

kalka techniczna

1,50 zł 2,00 zł

2,50 zł 4,00 zł

A4

folia przezroczysta

1,50 zł 2,00 zł

2,50 zł 4,00 zł

* dotyczy zdjęć, rysunków, negatywu itp.

II.

Inne usługi

1. Skanowanie materiałów bez specjalistycznej obróbki
(zapis do pliku lub wydruk) – za jednokrotny przebieg
na skanerze formatu A4
- 1,00 zł
2. Koszulki A4 na dokumenty
- 0,20 zł/szt.
3. Wypożyczenia międzybiblioteczne – koszt przesyłki pocztowej oraz
wykonania na życzenie kopii zamówionych przez siebie materiałów

III.

Kaucja za wypożyczone materiały biblioteczne

1. Kaucja (umowna) za wypożyczenia materiałów szczególnie cennych w
kwocie nie mniejszej niż 50 zł i nie większej niż 200 zł za każdą pozycję.
Dokładną wysokość kaucji ustala bibliotekarz w zależności od wartości
książki.
2. Kaucja (umowna) za wypożyczenia krótkoterminowe (noc, weekend,
święta) z czytelni głównej - trzykrotna wartość materiałów bibliotecznych.
Dokładną wysokość kaucji ustala bibliotekarz w zależności od wartości
książki.
IV.

Opłaty (kary) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych
materiałów bibliotecznych

1. Opłata za przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych ponad
termin ustalony w Regulaminie – 1 zł za 1 pozycję za każdy tydzień zwłoki
2. Opłata za upomnienie przesłane drogą pocztową – koszt karty i znaczka
(zależny od wysokości obowiązujących opłat pocztowych)
3. Opłata za upomnienie (zawiadomienia) telefoniczne
– 1,00 zł
V.

Opłaty (odszkodowania) za zniszczenie lub niezwrócenie
materiałów bibliotecznych
1. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie materiałów
bibliotecznych – wg aktualnych cen rynkowych. Dokładną wysokość opłaty
ustala bibliotekarz w zależności od wartości danej pozycji (zbioru).
2. Opłata za zniszczenie kodu paskowego (na książkach, czasopismach,
płytach i innych materiałach bibliotecznych)
- 3 zł/szt.

VI.

Karta biblioteczna
 Wykupienie karty bibliotecznej po zagubieniu lub zniszczeniu

- 8,00 zł

