
Ceník  poplatků  Městské  knihovny v Tovačově 

 
Příloha ke Knihovnímu řádu Městské knihovny v Tovačově 

_____________________________________________________________________ 

 

 

1.) Registrační poplatek nového čtenáře       20 Kč 

 

2.) Čtenářské poplatky  (1 kalendářní rok)  
  

 dospělí čtenáři a mládež nad 15 let       120 Kč 

 děti a mládež do 15 let (ZŠ)               60 Kč 

 

3.)  Rodinné čtenářské poplatky (rodiče, děti)  

 
 dospělí čtenáři a mládež nad 15 let             90 Kč 

 děti a mládež do 15 let (ZŠ)            45 Kč 

 

4.) Poplatky z prodlení 
 

 vrácení knih po 4 týdnech po uplynutí půjčovní doby      15 Kč 

 vrácení knih po 8 týdnech po uplynutí půjčovní doby       30 Kč 

 vrácení knih po 12 týdnech po uplynutí půjčovní doby        50 Kč 

   oznámení, upozornění ( sms, e-mail, telefon)         5 Kč 

 

5.) Meziknihovní výpůjční služba  (MVS) 

  
 vyhledávání a objednávka titulu (knihovna, nakladatelství)      20 Kč 

 poštovné (žádající knihovna – zpětné odeslání obj. titulu 

  - úhrada v plné výši poštovného)   

 poštovné (půjčující knihovna dle jejího požadavku)  

 pozdní vrácení  MVS  za každý týden          10 Kč 

  

6.) Ztráty – poškození  (knihy, časopisy, obaly, čten. průkazy) 

 
 čtenářský průkaz ( lamino )           20 Kč 

 čtenářský průkaz ( evidenční)           10 Kč 

 nahrazení knihy - úhrada původní ceny knihy + 100 Kč (knih. zpracování 

        a dle možnosti zakoupení stejného titulu) 

    - náhrada stejným titulem + 50 Kč 

    - fotokopie knihy s vazbou + 50 Kč  

 nahrazení časopisu  - původní cena + 10 Kč ( knih. zpracování, čár. kód ) 

     - stejný výtisk + 10 Kč ( knih. zpracování, čár. kód ) 

 

 poškození čárového kódu (kniha, časopis)        10 Kč 

  poškození knihy – úhrada dle míry poškození příp. dalších oprav 

   poškození obalu – úhrada dle míry poškození či výměna    5 Kč  – 10 Kč 

  ztráta a poškození CD, DVD - nahrazení stejným nosičem v orig. + 50 Kč  



     za knih. zpracování 

   plastový obal -  při poškození nahradit novým obalem 

  

7.) Rezervace titulu  

 
 poplatek za rezervaci 1 titulu ( 1 týden )            5 Kč 

  info o rezervaci (e-mail, sms)            5 Kč 

   písemné oznámení poštou            15 Kč 

 

8.) Výběr knih             10 Kč 

    

     

9.) Manipulační poplatek za jednorázovou výpůjčku 
      
   pro čtenáře bez obnovené registrace         20 Kč 

 

   neregistrovanému návštěvníkovi není možné zapůjčení knih,  

      ve výjimečném případě pouze proti zaplacení vratné zálohy 

            (hodnota knihy + 100 Kč knih. zprac.) a při vrácení nepoškozeného 

   titulu je odečten pouze manipulační poplatek        30 Kč

  

 10.) Reprografické služby 
 

 kopírování     1 str. (A4)           2 Kč 

 kopírování   oboustr. (A4)            3 Kč 

    tisk z PC   1 str.             3 Kč 

      tisk z PC   oboustr. (A4)         4 Kč 

   tisk z databáze Clavia 1 str. (A4)          2 Kč 

 

 

 

11.) Zadání rešeršního, bibliograf. nebo faktograf. dotazu  

 
 zpracování rešerše, bibliogr. nebo fakt. dotazu  

           (vyhledání , zpracování, tisk)    ½ hod.   50 Kč  

 

 

 

 

            Platnost ceníku Městské knihovny v Tovačově je od  1. 2. 2012 

 Schváleno radou města Tovačova dne    pod bodem usnesení č.  

 

 

 

 

         Mgr. Bc. Leon Bouchal 

                starosta města 

 


