Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach
OPŁATY
§1
Korzystanie ze zbiorów Biblioteki, w tym założenie konta oraz prolongata karty bibliotecznej studenci I stopnia, ll stopnia, Ill stopnia (doktoranci) Uniwersytetu, pracownicy Uniwersytetu oraz
emerytowani pracownicy i renciści, których ostatnim miejscem zatrudnienia był Uniwersytet –
BEZPŁATNIE.
§2
1. Wydanie karty bibliotecznej: uczestnicy seminariów doktoranckich, słuchacze studiów
podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń organizowanych przez Uniwersytet, studenci i
pracownicy szkół wyższych i instytucji współpracujących z Biblioteką lub Uniwersytetem; osoby nie
związane z Uniwersytetem - 5 zł.
2. Wszyscy Czytelnicy:
1) za wydanie wtórnika zagubionej karty - 15 zł
2) za niezwrócenie w terminie, zagubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki samoobsługowej lub
zniszczenie zamka do szafki - 10 zł.;
3) za niezwrócenie w terminie, zagubienie lub zniszczenie numerka z szatni - 10 zł.
§3
Karta biblioteczna jest aktywna do 31 października. Ponowna weryfikacja (prolongata) karty jest
bezpłatna.
§4
Sprowadzanie materiałów bibliotecznych z bibliotek krajowych i zagranicznych wg aktualnego
cennika usług pocztowych (do wglądu).
§5
Kserokopie materiałów bibliotecznych Wykonuje się na koszt Czytelnika wyłącznie w punktach
kserograficznych wskazanych przez Bibliotekę lub w samoobsługowych punktach ksero
umieszczonych na terenie Biblioteki.
Koszt wydruku w punktach kserograficznych wskazanych przez Bibliotekę:
a) odbitka formatu A4 - 0,20 zł,
b) odbitka formatu A3 - 0,40 zł.
Koszt wydruku w samoobsługowych punktach ksero (BCW):
a) odbitka formatu A4 - 0,10 zł,
b) odbitka formatu A3 - 0,20 zł.
§6
Kaucja - 300 zł.
Kaucja stanowi zabezpieczenie w przypadku nie zwrócenia w określonym terminie książek. Kaucja
ulega zwrotowi po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.
§7
Opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych 0,20 zł (od jednego woluminu, opłata za 1
dzień przekroczenia terminu zwrotu).

§8
Opłata za każde upomnienie lub wezwanie - 15 zł.
§9
Opłaty za zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych:
1. Wyceny wartości książki dokonują pracownicy Oddziału Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów.
1) Średnią wartość książki określa się jako :
a) wartość inwentarzową - książki wydane w bieżącym roku;
b) dla książek wydanych w latach 2000-2012 - 25 zł;
c) dla książek wydanych w latach 1990-1999 - 20 zł;
d) dla książek wydanych w latach 1950-1989 - 10 zł;
e) wartość antykwaryczną dla książek wydanych przed 1950 r.;
f) książki wyjątkowo cenne i trudne do nabycia wycenia Dyrektor
Biblioteki.
2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki pobiera się opłatę w wysokości:
1) -do 2- krotnej wartości dla pozycji „a”, „b”, „c”;
2) -do 3- krotnej wartości dla pozycji „d”.
§ 10
Koszt wykonania kwerendy zależny jest od czasu przeznaczonego na jej opracowanie. Opłata za 1
godzinę pracy bibliotekarza 25 zł, opłata za wydruk wyników 0,50 zł za 1 stronę, zlecenie
przeprowadzenia kwerendy winno być poprzedzone wpłatą zaliczki w wysokości 25 zł.

