KNIŽNIČNÝ PORIADOK HORNOZEMPLÍNSKEJ KNIŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV
1. Poplatky za registráciu používateľa
predškoláci a deti do 6 rokov
darcovia krvi – držitelia zlatej Janského plakety
žiaci ZŠ a deti do 15 rokov
dospelí, študenti SŠ a VŠ
jednodňový čitateľský preukaz (hosť)
dôchodcovia nad 62 rokov
dôchodcovia nad 70 rokov
dôchodcovia nad 80 rokov
rodinné zápisné
2. Poplatok za rezerváciu dokumentu (1 dokument)
3. Poplatky za vystavenie duplikátu čitateľského preukazu
4. Poplatky za sprostredkovanie medziknižničnej výpožičnej služby
poplatok za náklady spojené s touto službou / (1 dokument)
poplatok za každý vybavovaný titul (knihy)
poplatok za skenovanie a tlač dokumentov (články)
5. Poplatky za oneskorené vrátenie a predĺženie dokumentov
poplatok za oneskorené vrátenie a predĺženie dokumentov po uplynutí výpožičnej lehoty
(1 dokument/1 deň) automatizované
6. Poplatok za vytlačenie konta vypožičaných dokumentov (na požiadanie)
7. Odloženie dokumentu objednaného cez online katalóg , telefonicky, mailom
8. Poplatky za poškodenie a stratu dokumentu
poplatok za poškodenie čiarového kódu
PRI STRATE DOKUMENTU POŽADUJEME NÁHRADU IDENTICKÝM TITULOM
poplatok za náhradu dokumentu - knihy (cena knihy)
poplatok za náhradu dokumentu - periodiká (cena periodika)
9. Poplatky za vypracovanie rešerše
poplatok za rešerš
poplatok za prípravu dokumentov z rešerše z fondu knižnice (1 dokument)
10. Poplatky za špeciálne služby
čiernobiela tlač a kopírovanie (A4)
čiernobiela tlač a kopírovanie (A3)
farebná tlač a kopírovanie (A4)
farebná tlač a kopírovanie (A3)
scanovanie z knižničných dokumentov (A4)
hrebeňová väzba 0 – 20 listov
hrebeňová väzba 21 – 40 listov
hrebeňová väzba 41 – 80 listov
hrebeňová väzba 81 – 100 listov
hrebeňová väzba 101 – 120 listov
hrebeňová väzba 121 – 245 listov
11. Poplatky za využívanie PC a Internetu
využívanie PC a Internetu (do 15 minút)
využívanie PC a Internetu (nad 15 minút /za každú začatú hodinu)

bezplatne
3,00 €
6,00 €
1,00 €
5,00€
3,00€
bezplatne
7,00 €
0,50 €
1,00 €
4,00 €
0,50 €
0,30 €
0,02 €
0,10 €
0,50 €
2,00 €
1,00 €
1,00 €
5,00 €
0,50 €
0,10 €
0,20 €
0,40 €
0,80 €
0,20 €
1,00 €
1,20 €
1,50 €
1,70 €
2,00 €
2,20 €
bezplatne
0,50 €

Vysvetlivky:
Rodinné zápisné je zvýhodnené zápisné pre viac členov rodiny (min. 1 dospelý, 2 deti a viac). Rodinné zápisné sa vzťahuje na najbližších členov rodiny (rodič,
starý rodič, dieťa, súrodenec).
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