CENIK KNJIŽNICE BREŽICE
EUR

ČLANARINA
člani do 18. leta, nezaposleni, prejemniki socialne pomoči in invalidi
študenti (člani DŠB)
študenti Fakultete za turizem Brežice
dijaki nad 18 let, študenti (redni), gospodinje,
kmetje, upokojenci
zaposleni, študenti (izredni, ob delu), tuji državljani,
samostojni obrtniki/podjetniki, svobodni poklici
pravne osebe
članski darilni bon
IZGUBLJENA IZKAZNICA
ZAMUDNINA (za enoto gradiva na delovni dan Knjižnice Brežice)
knjige, serijske publikacije
zgoščenke, strokovni DVD-ji, strokovne VK
videokasete, DVD-ji – igrani in risani filmi
OPOMINI
1. opomin za vračilo gradiva
2. opomin za vračilo gradiva
3. opomin za vračilo gradiva
4. izterjava gradiva na domu
POŠKODOVANO/IZGUBLJENO GRADIVO
član nadomesti z enako novo enoto gradiva
in plača stroške obdelave
če gradiva ni mogoče nadomestiti, plača član
vrednost gradiva in stroške obdelave
član nadomesti z enako novo enoto gradiva in plača stroške obdelave
(revija, neknjižno gradivo)
če gradiva ni mogoče nadomestiti, plača član
vrednost gradiva in stroške obdelave
(revija, neknjižno gradivo)
poškodovan/izgubljen ovitek (zgoščenka, zvočna kaseta, DVD,
videokaseta)
NEPREVZETO GRADIVO
neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo (za enoto gradiva)

brezplačno
8,50
3,00
10,50
15,00
83,50
10,50
15,00
3,00
0,20
0,40
0,85
2,50
2,50
5,00

dejanski stroški

dejanski stroški
dejanski stroški
dejanski stroški
dejanski stroški
0,70
0,20

OBVESTILO O PRISPELEM REZERVIRANEM GRADIVU (sms)
po ceniku operaterja

FOTOKOPIRANJE do 15 strani
A4 enostransko
A4 obojestransko
A3 enostransko
A3 obojestransko
TISKANJE
črnobelo A4 enostransko
črnobelo A4 obojestransko
barvno A4 enostransko
barvno A4 obojestransko
črnobelo A3
barvno A3
PRESLIKOVANJE do 15 strani
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
za enoto gradiva iz splošnih knjižnic dolenjskega območja
za enoto gradiva
naročila gradiva iz tujine
zamudnina za enoto na delovni dan
fotokopije in preslikave
OBDELAVA GRADIVA IN IZDELAVA BIBLIOGRAFIJ
obdelava gradiva (če je gradivo izgubljeno ali poškodovano)
obdelava revij in neknjižnega gradiva
ura obdelave knjižnega gradiva za druge knjižnice
ura obdelave bibliografske enote gradiva za raziskovalce
izpis bibliografije (članek, monografija)
IZPIS POIZVEDBE IZ ARHIVA IZPOSOJE
GRADIVO IZ BUKVARNE

0,08
0,10
0,13
0,17
0,10
0,16
0,40
0,70
0,30
0,80
0,20
brezplačno (do porabe
sredstev, ki jih zagotavlja
Ministrstvo za kulturo)

8,00

po računu dobavitelja

0,20

po računu dobavitelja

4,20
2,10
12,00
12,00
2,10
0,40
od 1,00 do 3,00

