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Ceník poplatků a placených služeb
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Anketa:

1. Jednorázový vstup do knihovny  1 den (evidence pro statistické ú čely)

Jak často chodíte do na ší knihovny
během semestru?
Denn ě

9 hlasujících

1  2x týdn ě

40 hlasujících

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

1x za m ěsíc

3 hlasujících

1  2x za semestr

6 hlasujících

Jen v nejnutn ějším p řípad ě
11 hlasujících
Celkem hlasujících: 83

Rychlé odkazy

20.00 K č
2. Ztráta a poškození čárového kódu v publikaci
50.00 K č
3. Neoznámené zm ěny v osobních údajích (jméno, p říjmení, adresa)
15.00 K č
4. Poplatek za knihovnické zpracování ztracené publikace
100.00 K č
5. Poplatky z prodlení

[1]

3.00 K č (za jeden dokument a jeden den, o který byla p řekro čena výp ůjční lh ůta)  absen ční
Katalog PF UK
UKA Ž
Digitální repozitá ř UK

50.00 K č (za jeden dokument a jeden den, o kterou byla p řekro čena výp ůjční lh ůta)  prezen
6. Manipula ční poplatek za zaslání upomínky

Historická sbírka PF UK
TÝMOVÁ STUDOVNA
Provozní a výpůjční řád

8.00 K č
7. Poplatek za ztrátu klí čku od úlo žné sk říňky

Portál e zdroj ů UK
Levná knihovna

200.00 K č
8. Poplatek za nevrácení klí čku od sk říňky do uzav ření knihovny

Zasílat novinky emailem

100.00 K č
9. Meziknihovní výp ůjční slu žby (MVS)

Váš email

vnitrostátní MVS  náklady na po štovné  50.00 K č  cena dle náklad ů (ur čeno žádanou k
mezinárodní MVS  cena dle náklad ů (ur čeno žádanou knihovnou)

OK

xerokopie (cena ú čtovaná žádanou knihovnou)  cena dle náklad ů
10. Re šerše
učitelé a zaměstnanci PF UK  zdarma
ostatní u živatelé
režie: 120.00 K č (poplatek za re žijní náklady je splatný p ři zadání rešerše a z ůstává i
práce rešeršéra: 1 hod. / 100.00 K č

1. Stanoveno dle jednotné matice P říloha číslo 2 Knihovního řádu UK, Opat ření rektora č. 24/2016

Návrat do p ředchozí slo žky
Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//cenik  poplatku  a placenych  sluzeb  1404044247.html
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