
 

 

Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

tel. 326 907 220, info@knihovna.brandysnl.cz, www.knihovna.brandysnl.cz 

 

 

CENÍK SLUŽEB 
 

 

Registrační poplatky (na 12 měsíců)  

Ekonomicky aktivní                      100,- Kč 

Děti do 15 let, studenti, důchodci 50,- Kč 

Nad 75 let věku zdarma   

    

    

Upomínky  

1. upomínka  

dospělí, za všechny dokumenty 10,- Kč 

děti, za všechny dokumenty 10,- Kč  

MVS,  za všechny dokumenty 30,- Kč    

interval mezi dalšími upomínkami je 14 dní 

2. upomínka  

dospělí za 1 dokument (kniha, časopis, zvuková kniha)  10,- Kč     

děti za 1 dokument (kniha, časopis, zvuková kniha 6,- Kč   

za MVS 20,- Kč    

3. upomínka   

dospělí za 1 dokument (kniha, časopis, zvuková kniha)  30,- Kč    

děti za 1 dokument (kniha, časopis, zvuková kniha)  10,- Kč 

za MVS 30,- Kč 

předsoudní   

dospělí za 1 dokument (kniha, časopis, zvuková kniha) 30,- Kč   

děti za 1 dokument (kniha, časopis, zvuková kniha)  15,- Kč 

za MVS 30,- Kč 

 

K ceně se připočítává poštovné, první upomínka se neposílá. 

 

 

Tiskové rozmnoženiny 

Kopie z dokumentů knihovny, event. z dokumentů získaných prostřednictvím MVS 

pouze do 5 stran černobílé kopie A4        zdarma 

Tisk z Internetu a databází 

       pouze do 5 stran černobílé kopie A4 

nebo 1 strana barevně A4            zdarma 

   

 

Meziknihovní výpůjční služby (MVS) 

za poštovné a balné výpůjčky z jiné knihovny v ČR        50,- Kč za 1 svazek  
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za zaslání rozmnoženin vyžádaných prostřednictvím MVS z jiné knihovny  

                               náklady dožádané knihovny 

 

Náhrada škody za dokument 

Náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihy 

    cena knihy (nejméně 100,- Kč)  

+ poplatek za knihovnické zpracování            50,- Kč za 1 svazek  

Je-li kniha součástí cyklu, musí být poplatek 50,- Kč uhrazen za každý svazek 

cyklu. 

Náhrada ztraceného, zničeného nebo dále neupotřebitelného časopisu      

                             cena časopisu 

+ poplatek za knihovnické zpracování             30,- Kč za 1 výtisk  

 

Přístup na Internet                      zdarma  

 

Další poplatky  

 

Rezervace knihy                       zdarma  

 

Ztráta čtenářského průkazu           

1. duplikát                                    20,- Kč 

2. duplikát                             50,- Kč 

3. duplikát                                 70,- Kč 

 

Poškození čárového kódu                          5,- Kč 

 

Poškození nebo ztráta ochranných obalů                   5,- Kč 

 

Poškození nebo ztráta krabičky na CD, DVD                   15,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


