
CENNIK OPŁAT

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

 

 
§ 1 WYPOŻYCZENIA

 

1. KSIĄŻKI 

Książki wypożyczane są nieodpłatnie na okres jednego miesiąca. Kara za przetrzymanie wynosi jeden złoty 

za jedną pozycję za każdy rozpoczęty tydzień.

 

2. CZASOPISMA 

Czasopisma wypożyczane są nieodpłatnie.  Dzienniki  na okres trzech dni.  Pozostałe  periodyki  na jeden 

tydzień. Kara za przetrzymanie wynosi 0,30 zł za jedną pozycję za każdy rozpoczęty okres wypożyczenia.

Wydawnictwa  cyfrowe  (CD,  VCD,  DVD)  dołączane  do  periodyków  wypożyczane  są  na  okres  jednego 

tygodnia.  Kara  za  przetrzymanie  wynosi  1,00  zł  za  jedną  pozycję  za  każdy  rozpoczęty  tydzień  po 

obowiązującym terminie zwrotu.

 

3. „KSIĄŻKA MÓWIONA” 

Tzw. „książka mówiona”,  czyli  książki  nagrane na taśmach magnetofonowych, płytach CD - szczególnie 

polecane  dla  osób  niedowidzących  lub  niewidomych  wypożyczane  są  nieodpłatnie  na  okres  jednego 

miesiąca (lektury do dwóch tygodni).  Kara za przetrzymanie jednego tytułu wynosi jeden złoty za każdy 

rozpoczęty tydzień po obowiązującym terminie zwrotu.

 

4. KASETY MAGNETOFONOWE 

Kasety magnetofonowe wypożyczane są nieodpłatnie na okres dwóch dni. Kara za przetrzymanie wynosi 1,  

00 złoty za jedną pozycję, za każdy rozpoczęty tydzień po obowiązującym terminie zwrotu.

 

5. PŁYTY KOMPAKTOWE

Płyty kompaktowe wypożyczane są nieodpłatnie na okres dwóch dni.

Kara za przetrzymanie wynosi  1,  00 zł  za  jedną płytę,  za każdy rozpoczęty tydzień po obowiązującym 

terminie zwrotu.

 

6. PŁYTY DVD (nagrania muzyczne – „m”)



Płyty DVD z nagraniami muzycznymi wypożyczane są nieodpłatnie na okres dwóch dni.

Kara za przetrzymanie wynosi  1,  00 zł  za  jedną płytę,  za każdy rozpoczęty tydzień po obowiązującym 

terminie zwrotu.

 

7. WYDAWNICTWA MULTIMEDIALNE 

Wydawnictwa  multimedialne  (poza  lekturami)  wypożyczane  są  nieodpłatnie  na  okres  dwóch  dni. 

Wydawnictwa  multimedialne-lektury  wypożyczane  są  nieodpłatnie  na  okres  dwóch  tygodni.  Kara  za 

przetrzymanie  wynosi  5,  00  zł  za  jedno  wydawnictwo,  za  każdy  rozpoczęty  tydzień  po  obowiązującym 

terminie zwrotu.

 

8. PLAYSTATION 3 (PS3) 

Gry  na  konsolę  PlayStation  3  (PS3)  wypożyczane  są  nieodpłatnie  na  okres  dwóch  dni.  Kara  za 

przetrzymanie  wynosi  5,00  zł  za  jedno  wydawnictwo,  za  każdy  rozpoczęty  tydzień  po  obowiązującym 

terminie zwrotu.

 

9. FILMY: PŁYTY DVD , BD-ROM (Blu-ray Disc), 

Filmy wypożyczane są odpłatnie:

   a) film fabularny (nowość: do 1 miesiąca) - 6, 00 zł na dwie doby, 

   b) film fabularny – 3, 00 zł na dwie doby, 

   c) film dokumentalny - nieodpłatnie, 

   d) bajki dla dzieci - nieodpłatnie. 

   e) adaptacje filmowe lektur dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich - nieodpłatnie

   f)  cena karnetu na wypożyczenie 11 filmów wynosi 30,00 zł.

   g) dopuszcza się zmianę ceny wypożyczeń zbiorów i usług informacyjnych w akcjach promocyjnych.

   Wszystkie filmy wypożycza się na dwie doby. 

   Kary za przetrzymanie traktowane są jak pełnopłatne dodatkowe wypożyczenie. 

   Instytucje kultury, szkoły, ośrodki opieki społecznej oraz stowarzyszenia wypożyczają filmy nieodpłatnie

 

§ 2 KAUCJE I ODSZKODOWANIA

 

1. KAUCJE 



Za wypożyczenie szczególnie cennego dokumentu (książka, wydawnictwo cyfrowe) obowiązuje kaucja w 

kwocie, co najmniej aktualnej, rynkowej wartości pozycji.

 

2. ODSZKODOWANIA 

1.       Wysokość  odszkodowania  za  dokument  (książka,  czasopismo,  płyta  CD,  taśma  magnetofonowa, 

taśma  wideo  i  inne)  zagubiony,  zniszczony  lub  uszkodzony  ustala  kierownik  wypożyczalni  

w zależności od aktualnej, rynkowej wartości tegoż dokumentu.  

2.       Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni,  dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej 

pozycji inną książkę, o takich samych cechach wydawniczych.

 

 

§ 3 POZOSTAŁE USŁUGI

 

1. USŁUGI KSEROGRAFICZNE 

1) odbitki czarno-białe

               a) format A4  

                · odbitka jednostronna - 0, 15 zł, 

                · odbitka dwustronna - 0, 20 zł, 

                · odbitka jednej strony książki + 0, 05 zł do ceny kopii dokumentu płaskiego.       

Bonifikata powyżej 20 sztuk wynosi 10%.

              b) format A3 

                · odbitka jednostronna - 0, 20 zł,

                · odbitka dwustronna - 0, 30 zł, 

                · odbitka jednej strony książki + 0, 05 zł do ceny kopii dokumentu płaskiego.

                         Bonifikata powyżej 20 sztuk wynosi 10%.

2) odbitki kolorowe

               a) format A4  

                  · odbitka – 1,5 zł, 

Bonifikata powyżej 20 sztuk wynosi 10%.

                b) format A3 



                  · odbitka – 2,5 00 zł

      Bonifikata powyżej 20 sztuk wynosi 10%.”

 

2. USŁUGI INFORMACYJNE

            1) prymarne usługe informacyjne (karta biblioteczna) – 7 zł

2)  opracowania  informacyjne  i  bibliograficzne  –  cenę  tegoż  opracowania  ustala  bibliotekarz 

opracowujący tenże dokument pochodny, nie może być jednak większa niż 30 zł za znormalizowaną stronę 

maszynopisu.

 

3. INTERNET

-          korzystanie z Internetu jest nieodpłatne,

-          wydruk strony A4 wynosi 0, 50 zł.

 

4. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

- wykonanie odbitki 1 szt. A-4 jednostronnie ;  0,25 zł dwustronnie 0,30 zł

- wykonanie odbitki 1 szt. A-4 jednostronnie ;  0,30 zł dwustronnie 0,35 zł

- informacja na dyskietce 1,50 zł  ; informacja na płycie CD 2,50 zł

 

Niniejszy Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.


