Vnitřní směrnice Jaboku o poplatcích za služby Knihovny Jabok (Ceník služeb)
1. Registrační poplatek
a) Studenti, učitelé a zaměstnanci Jaboku

zdarma

b) Ostatní uživatelé

50 Kč

2. Uživatelský průkaz
a) Vystavení uživatelského průkazu při registraci

zdarma

b) Vystavení duplikátu uživatelského průkazu při ztrátě, poškození nebo odcizení

20 Kč

3. Rezervace
a) Oznámení o rezervaci zaslané dopisem

16 Kč

b) Oznámení o rezervaci zaslané elektronickou poštou

zdarma

c) Telefonické oznámení o rezervaci

25 Kč

c) Nesplněná rezervace

zdarma

4. Jednorázová výpůjčka
a) Manipulační poplatek za jednorázovou výpůjčku
b) Kauce za jednorázovou výpůjku (je vrácena po vrácení dokumentů)

10 Kč
Dle ceny knihovní jednotky, min. 100
Kč/knih. jednotka

5. Meziknihovní výpůjční služby
a) Meziknihovní výpůjční služba

dle výše nákladů

b) Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba

dle výše nákladů

6. Rešeršní služby
a) Základní sazba

180 Kč

b) Každých započatých 30 min práce po překročení 1 hod při zpracování rešerše

90 Kč

c) Rešerše pro pracovní účely učitelů Jaboku

zdarma

7. Tematické vzdělávání
Školení uživatelů, semináře, vzdělávácí činnost

dle druhu školení

8. Poplatky za pozdní vrácení dokumentů a další sankční poplatky
a) Zpozdné za každý započatý otevírací den knihovny po uplynutí výpůjční lhůty

1Kč/Knihovní jednotka

b) Poskytnutí výpůjčních služeb bez předložení čtenářského průkazu

2 Kč

a) Odblokování uživatelského konta zablokovaného dle čl. 10 odst. 1 Knihovního řádu

50 Kč

9. Náhrada ztrát a škod
a) Manipulační poplatek za zpracování dokumentu
b) Náhrada vzniklých škod (pokud není možné uvedení do původního stavu)
c) Úhrada soudních výloh při vymáhání knih

20 Kč
dle rozsahu škody
dle výše výloh

10. Samoobslužné kopírování tisk a skenování dokumentů
a) Kopie a tisk A4 jednostranně

2,00 Kč

b) Kopie a tisk A4 oboustranně

4 Kč

c) Kopie a tisk A3 jednostranně

4 Kč

d) Kopie a tisk A3 oboustranně
e) Skenování materiálů nepodléhajících autorskoprávní ochraně

11. Platnost směrnice
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1.1. 2014. Tímto dnem se zároveň ruší platnost Vnitřní směrnice
Jaboku o poplatcích za služby knihovny Jabok ze dne 5.9. 2011.
V Praze dne 19.12.2013, č.j. 1075/2013

doc. Michal Kaplánek, Th.D.
Ředitel Jaboku

8 Kč
zdarma

