Knižničné poplatky
1. Registračné poplatky
a) rodinné (trvalý pobyt na jednej adrese)
b) dospelí, študenti vysokých škôl do 25 rokov
c) deti a mládež do 18 rokov
d) dôchodcovia
e) nevidiaci, slabozrakí a držitelia ZŤP (po predložení platných
dokladov)
f) držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety, držitelia
Kňazovického medaily (po predložení platných dokladov)

6,00 €
4,00 €
2,00 €
2,00 €
zadarmo
zadarmo

2. Rešeršné služby
a) záznam
b) manipulačný poplatok

0,10 €
1,70 €

3. Rezervovanie dokumentov
a) dokument

0,40 €

4. Medziknižničná výpožičná služba
a) výpožičky

- poštovné a balné za 1 dokument + poplatok účtovaný
odosielajúcou knižnicou
3,00 €
b) papierová kópia článku poskytovaná Podtatranskou knižnicou
v Poprade
1 strana A4
0,10 €

c) sprostredkovanie kópie článku
1 strana A4alebo náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS 0,10 €
d) predĺženie MVS
1,00 €
e) sankčné poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty
za každý načatý deň prekročenia + náklady účtované knižnicou
0,02 €

5. Poplatky za porušenie Knižničného a výpožičného poriadku
a) strata alebo poškodenie čitateľského preukazu

2,00 €
b) poškodenie čiarového kódu
0,50 €
c) strata alebo poškodenie dokumentu
- vydaného pred rokom 2000
päťnásobok ceny
- vydaného po roku 2000
trojnásobok ceny
d) neoznámenie zmeny mena, adresy
4,00 €
6. Poplatky za prekročenie výpožičnej doby
a) poplatok za každý načatý deň prekročenia a dokument
b) 1. upomienka - e-mailom (pokiaľ používateľ uvedie mailový
kontakt pre komunikáciu s knižnicou)
c) 2. upomienka - e- mailom ( (pokiaľ používateľ uvedie mailový
kontakt pre komunikáciu s knižnicou)

0,02 €
1,00 €
2,00 €

d) 3. upomienka, riaditeľská - poštou
e) 4. upomienka, pokus o zmier - poštou

7. Reprografické služby (tlač, kopírovanie)
a) čiernobiela tlač A4
b) farebná tlač (iba text) A4
c) farebná tlač (text a obrázok) A4
8. Prístup na internet
a)za každých načatých 15 min.
9. Iné
a) hrebeňová väzba
b) tepelná väzba
c) zapožičanie MP prehrávača so zvukovými knihami
pre nevidiacich a slabozrakých

3,00 €
5,00 €

0,10 €
0,30
€

0,60 €

0,30 €

2,00 €
2,00 €
50,00 €

