Załącznik nr 1
do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
wprowadzonego zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r.

CENNIK OPŁAT I KAR
pobieranych od czytelników w agendach
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.

I.

II.

.

III.

Postanowienia ogólne
1.
Kaucja pobierana od osób nie posiadających wydanego w Polsce dowodu
osobistego w kwocie nie mniejszej niż 25 zł od 1 materiału bibliotecznego
(książka, płyta – 1 album lub tytuł). Dokładną wysokość kaucji ustala
bibliotekarz w zależności od wartości książki.
2.
Wypożyczanie filmów na kasetach video i płytach DVD - 3 zł za 1 tytuł
3.
Zlecenie wyszukiwania informacji z Internetu, bazy książek i czasopism
biblioteki (czas realizacji 24 godz.)- 5 zł
4.
Wysłanie upomnienia lub wezwania
– kwota zależna od wysokości
obowiązujących w danym momencie opłat pocztowych.
Kary
1.
Kara za przetrzymanie zbiorów wypożyczonych z czytelni w ramach tzw.
wypożyczeń krótkoterminowych (nocnych i weekendowych):
20 zł od jednej książki (egzemplarza) za każdy dzień po terminie zwrotu
- 5 zł od jednego woluminu czasopisma (egzemplarza) za każdy dzień po
terminie zwrotu
2.
Kara za przetrzymanie płyty CD z tekstem literackim (audiobook), ponad
termin ustalony w regulaminie – 2 zł od jednego tytułu za każdy dzień po
terminie zwrotu
3.
Kara za przetrzymanie filmu ponad termin ustalony w regulaminie – 5 zł od
jednego tytułu za każdy dzień po terminie zwrotu
Odszkodowania
1.
Odszkodowanie za zagubioną, zniszczoną lub uszkodzoną książkę - w
wysokości ceny rynkowej nie mniej niż 25 zł.
2.
Odszkodowanie za zgubioną lub zniszczoną płytę CD lub dyskietkę dołączoną
do książki - 10 zł.
3.
Odszkodowanie za zniszczenie lub zagubienie płyty CD z nagraniem tekstu
literackiego (audiobook) - 50 zł.
4.
Odszkodowanie za zniszczenie lub zagubienie filmu (DVD i VHS) - 100 zł
5.
Odszkodowanie za zniszczenie lub zagubienie obwoluty płyty (wkładki)- 20 zł
6.
Odszkodowanie za zniszczenie opakowania płyty - 2 zł
7.
Odszkodowanie za zniszczenie kodu kreskowego - 5 zł
8.
Odszkodowanie za uszkodzenie lub skasowanie programu lub systemu
operacyjnego odpowiada równowartości godzin pracy poświęconych
ponownej instalacji uszkodzonych lub skasowanych programów

IV.

Usługi reprograficzne
1.
Wykonywanie odbitek ksero i wydruku z Internetu lub własnych nośników:
Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr
24, poz. 83 z późniejszymi zm.) może odbywać się tylko na użytek osobisty,
niekomercyjny i są płatne za każdą stronę, zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj wydruku, ksero

Format

Rodzaj
papieru

A4 - jednostronne

zwykły

czarno-białe
0,20 zł

A4 – dwustronne

zwykły

0,30 zł

A3 - jednostronne

zwykły

0,40 zł

A3 – dwustronne

zwykły

0,70 zł

kolor
0,50 do 4 zł
0,50 do 6 zł

Cena koloru w zależności od powierzchni kolorowej.
Ksero i druk na własnym papierze – nowym, jest wykonywany o 0,10 zł. taniej
na kartce (jakość papieru określa bibliotekarz).
2.

Skanowanie materiałów (zapis do pliku lub wydruk): Zgodnie z Ustawą o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 ze zm.)
może odbywać się tylko na użytek osobisty, niekomercyjny.



3.
4.

za jednokrotny przebieg skanera, zapis do pliku lub wydruk (bez
specjalistycznej obróbki zeskanowanych materiałów) – na skanerze
formatu A4 – 1,00 zł.
za jednokrotny przebieg skanera, zapis do pliku lub wydruk (bez
specjalistycznej obróbki zeskanowanych materiałów) – na skanerze
formatu A3 (po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania
zlecenia) – 1,50 zł.

Bindowanie – oprawa dokumentu format A4 – 5 zł. ( do 50 kartek)
.
A4 – 7 zł. ( powyżej 50 kartek)
Laminowanie dokumentu:
format A4 – 3 zł.
format A5 – 2 zł.
format legitymacyjny – 1,50 zł.

