SAZEBNÍK POPLATKŮ, SLUŽEB A NÁHRAD
A. POPLATKY
1. Registrační poplatek
Dospělí:
Děti:
Lázeňští hosté:

100,- Kč / rok
50,- Kč / rok
50,- Kč / rok

2. Sankční poplatky
Nedodržení výpůjční lhůty – poplatky z prodlení
1. upomínka – bez odeslání:
2. upomínka – bez odeslání:
3. upomínka:

31 dní od data výpůjčky
61 dní od data výpůjčky
91 dní od data výpůjčky

20,- Kč
50,- Kč
100,- Kč

3. Náhrady
Ztráta nebo znehodnocení čtenářského průkazu - za manipulaci a vystavení duplikátu
Poškození čárového kódu v knihách

10,- Kč
10,- Kč

Při poškození nebo ztrátě díla, půjčeného mimo budovu, se požadují tyto formy náhrady:
a)
b)
c)
d)

kniha/časopis/dokument téhož vydání,
uhrazení nákladů za pořízení fotokopie a vazby,
náhrada až desetinásobku ceny díla (cenu určuje knihovnice),
náhrada dílem jiným (po dohodě s knihovnicí).

Ve všech případech je čtenář povinen zaplatit poplatek ve výši 20,- Kč za knihovnické zpracování materiálu. Za škody
způsobené na ostatním majetku odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

B. SLUŽBY ZA ÚHRADU
1. Reprografické služby
za kopírování nebo tisk z počítače účtuje knihovna poplatky dle následujícího ceníku včetně 21% DPH:
Jednostranný tisk:
A4
2,- Kč/str.
A3
3,- Kč/str.
Oboustranný tisk:
A4
3,- Kč/str.
A3
4,- Kč/str.
2. Za realizaci výpůjčky dokumentu prostřednictvím MVS
v ceně jsou zahrnuty administrativní úkony a poštovné
30,- Kč
3. Za zpracování rešerší
jednorázový poplatek za zpracování rešerše 10,- Kč, dále pak za každý záznam 1,- Kč

C. BEZPLATNÉ SLUŽBY
1. Poskytnutí informací
Poskytnutí služeb informačního charakteru všem návštěvníkům knihovny (nemusí vlastnit čtenářský průkaz).
2. Internet
Internet pro všechny návštěvníky knihovny zdarma (v případě zájmu více uživatelů než pracovních stanic, bude doba práce
s internetem omezena na 30 minut). Tiskové výstupy jsou zpoplatněny.

V Lázních Bělohradě dne 2. ledna 2014

Alena Kuželová, DiS.
knihovnice

Příloha č.1 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny v Lázních Bělohradě ze dne 13. ledna 2012
Schváleno RM Lázně Bělohrad dne 29. listopadu 2013

