Smluvní ceny a náhrady
Příloha ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o.
- platnost od 1. 1. 2020
1. Registrace čtenářů
čtenáři nad 15 let
čtenáři do 15 let
rodinný průkaz
čtenáři pobočky knihovny v místních částech
veřejná instituce, právnická osoba
jednorázová návštěva neregistrovaného čtenáře v čítárně, studovně
2. Upomínky
elektronická předupomínka
poplatek z prodlení
1. písemná upomínka
2. písemná upomínka
3. písemná upomínka
upomínací dopis
za nevrácení publikace zprostředkované MVS
(za každý započatý týden)
3. Ztráty a náhrady
ztráta čtenářského průkazu
poškození čárového kódu

150,00 Kč
75,00 Kč
200,00 Kč
50,00 Kč
200,00 Kč
20,00 Kč
0,00 Kč
10,00 Kč
30,00 Kč
50,00 Kč
80,00 Kč
150,00 Kč
20,00 Kč

20,00 Kč
10,00 Kč

ztráta a poškození knihy
 stejný titul, vydání + zpracování
 náhrada ve výši původní ceny + zpracování
 cena zpracování dokumentu včetně kódu

50,00 Kč

ztráta a poškození časopisu
 stejný titul + čárový kód
 cena v původní výši + čárový kód
 cena čárového kódu

10,00 Kč

poškození zvukového nosiče
 náhrada do výše původní ceny + zpracování
 cena zpracování dokumentu včetně kódu

50,00 Kč

4. Služby
 zaslání avíza o rezervaci publikace Českou poštou
25,00 Kč
 zaslání avíza o rezervaci publikace e-mailem, sms
5,00 Kč
 odlož z volného výběru – 1 ks dokumentu
1,00 Kč
 meziknihovní výpůjční služba - poštovné, balné 1 dokument
60,00 Kč +
cena stanovená zasílající knihovnou
 meziknihovní výpůjční služba - poštovné, balné 2. a každý
další dokument
10,00 Kč
 meziknihovní výpůjční služba pro knihovny
0,00 Kč



rešerše – 30 minut práce

110,00 Kč



barevný tisk na počítačové tiskárně:
1 stránka barevný text bez obrázku
1 stránka barevný obrázek A5
1 stránka barevný obrázek A4

5,00 Kč
15,00 Kč
30,00 Kč

reprografické služby (čb. kopie + čb. tisk):
formát A4
formát A4 s obrázkem
formát A3
formát A3 s obrázkem
obrázek velikosti A5
obrázek velikosti A4

2,00 Kč
3,00 Kč
3,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
20,00 Kč



5. Pronájmy
 pronájem výstavního sálu Domeček – 1 hodina
 pronájem výstavního sálu Domeček – 1 den
 zapůjčení ubrusů – cena za 1 kus

350,00 Kč
1 500,00 Kč
30,00 Kč

V Lipníku nad Bečvou 2019-11-15

Mgr. Miroslava Střelcová
ředitelka

