Załącznik do Zarządzenia nr D.025.10.2019
z dnia 27 marca 2019 r.

Cennik
opłat i usług świadczonych w Bibliotece Śląskiej

I. Opłaty za karty, zniszczenie lub zagubienie zbiorów
II. Wypożyczenia międzybiblioteczne
III. Usługi informacyjne
IV. Usługi reprograficzne
1. Kserokopie
2. Wydruki
3. Skanowanie
4. Samoobsługowo w czytelniach
V. Usługi konserwatorskie
VI. Wynajem sal
I. OPŁATY

Karta biblioteczna - 6,00 zł
Duplikat karty bibliotecznej - 12,00 zł

Opłata za przetrzymanie zbiorów ponad określony termin – 1,50 zł za 1 dokument, za każdy
tydzień zwłoki
Opłata za wysłanie upomnienia – 3,00 zł za pierwsze upomnienie
– 5,50 zł za każde następne upomnienie

Opłata za zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów – należność
szacowana według wartości szkody
Opłata za zagubienie zbiorów – należność według regulaminu
korzystania ze zbiorów.
II. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Wypożyczenie książki lub innego materiału w kraju
- opłata refundująca koszty zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej,
przesyłka polecona lub wartościowa, określona przez bibliotekę
wypożyczającą;
Sprowadzenie dokumentu wtórnego z kraju
- opłata w wysokości określonej przez bibliotekę wypożyczającą
Wypożyczenie z zagranicy książki lub innego materiału
- refundacja kosztów - 60,00 zł
- prowizja bankowa wg tabeli opłat
- opłata w wysokości określonej przez bibliotekę wypożyczającą
Sprowadzenie dokumentu wtórnego z zagranicy
- refundacja kosztów - 60,00 zł
- prowizja bankowa wg tabeli opłat
- opłata w wysokości określonej przez bibliotekę udostępniającą.

III. USŁUGI INFORMACYJNE
Rozpoczęcie prac nad kwerendą - 50,00 zł
dalsza opłata jest uzależniona od czasu niezbędnego do wykonywania prac – 1 godzina pracy –
50,00 zł (w przypadku realizacji ekspresowej (do 24 godzin), stawka ulega podwyższeniu
o 30 % )
IV. USŁUGI REPROGRAFICZNE (ceny brutto w zł)
1. KSEROKOPIE

l. Kserokopia z mikrofilmu
Format A4........................................................................................................................................................ 1,50
2. Kserokopia czarno-biała z oryginału (wydanego po 1960 r. w dobrym stanie zachowania)
Format A4 (kopia jednostronna)...................... 0,50 (kopia dwustronna) ………………….0,90
Format A3 (kopia jednostronna)........................1,00 (kopia dwustronna) ………………….1,90
3. Kserokopia kolorowa z oryginału (wydanego po 1960 roku w dobrym stanie zachowania)
Format A4 (kopia jednostronna) ……………. 1,00 (kopia dwustronna) ……………………. 1,80
Format A3 (kopia jednostronna) ……………. 2,00 (kopia dwustronna) …………………….. 3,80
3. Kserokopia cyfrowa czarno-biała (zbiory specjalne i wydane do 1960 r.)
Format A4.......................................................................................................................................................... 2,25
Format A3 ......................................................................................................................................................... 4,50
4. Kserokopia cyfrowa kolor (zbiory specjalne i wydane do 1960 r.)
Format A4.......................................................................................................................................................... 4,50
Format A3........................................................................................................................................................... 9,00
2. WYDRUKI

Wydruk czarno-biały z komputerowych baz danych (kopia jednostronna) – 0,40 zł
Wydruk czarno-biały z Internetu lub nośników własnych (kopia jednostronna) – 0,40 zł (w tym
23% VAT)
3. SKANOWANIE

A. Skanowanie mikrofilmów:
l. Skan 1 klatki - 1,50 zł

B. Skanowanie dokumentów płaskich:
1. Skan czarno-biały i/lub w skali szarości, 300 dpi
Format A5 .......................... 2,50 zł zbiory specjalne…………………… 3,00 zł
Format A4............................ 3,75 zł zbiory specjalne ……..…………… 5,00 zł
Format A3............................ 6,25 zł zbiory specjalne…………………… 7,00 zł
Format A2 ............................10,00 zł zbiory specjalne …..……………. 12,00 zł
Format Al.............................20,00 zł zbiory specjalne………………….. 22,00 zł

2. Skan kolor, 300 dpi
Format A5 ......................... 3,75 zł zbiory specjalne……………………...5,00 zł
Format A4 ........................ 7,50 zł zbiory specjalne ………………….. 9,00 zł
Format A3 ....................... 12,50 zł zbiory specjalne ..……………… 14,00 zł
Format A2........................ 20,00 zł zbiory specjalne ...……………… 22,00 zł
Format Al. ...................... 30,00 zł zbiory specjalne ………………… 32,00 zł

W przypadku zamówienia na skany w rozdzielczości pow. 300 dpi (max. 600 dpi), cena za skan
wynosi:
Skan czarno-biały i/lub w skali szarości
Format A5 .......................... 3,25 zbiory specjalne ………………………………………
Format A4 .......................... 4,88 zbiory specjalne ……………………………………….
Format A3........................... 8,13 zbiory specjalne ……………………………………….
Format A2 ......................... 13,00 zbiory specjalne ……………………………………….
Format Al.......................... 26,00 zbiory specjalne ………………………………………..
2. Skan kolor
Format A5 ......................... 4,88 zbiory specjalne ……………………………………….
Format A4 ........................ 9,75 zbiory specjalne ……………………………………….
Format A3 ....................... 16,25 zbiory specjalne ……………………………………….
Format A2........................ 26,00 zbiory specjalne ………………………………………..
Format Al. ...................... 39,00 zbiory specjalne ………………………………………..
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C. Udostępnienie skanów źródłowych zbiorów Biblioteki Śląskiej opublikowanych w ŚBC

W przypadku skanów wykonanych w ramach projektu ŚIBZZ – skany źródłowe są bezpłatne.

W przypadku pozostałych skanów Zamawiający pokrywa 30% ceny wykonania skanu oraz
pełny koszt wykonania ich kopii na nośniku papierowym i/lub nagrania na nośnik
elektroniczny, wg aktualnego cennika usług reprograficznych.
W przypadku zamówienia na skan w innej niż w ŚBC rozdzielczości zamawiający pokrywa pełny
koszt wykonania nowego skanu.

3. Wydruk skanu
Czarno-biały:
format A4 - 2,25 zł format A3 - 4,50 zł
Kolor:
format A4 - 4,50 zł format A3 - 9,00 zł

4. Zapisywanie skanów na dyski CD-R i/lub DVD - 5,00 /w tym koszt nośnika/ (zapisywanie
plików odbywa się tylko na nośniku zakupionym w Bibliotece).

5. W przypadku wysyłki kopii pocztą tradycyjną, do ceny usługi dolicza się opłaty pocztowe.

6. Wysyłanie skanów pocztą elektroniczną (po uprzednim uregulowaniu należności za skan) –
gratis.

7. Biblioteka wykonuje kopie reprograficzne materiałów należących do zleceniodawcy, przy
czym zastrzega sobie prawo ustalenia indywidualnej ceny takiej usługi.
4. SAMOOBSŁUGOWO W CZYTELNIACH
NA SPRZĘCIE FIRMY ZEWNĘTRZNEJ

Cennik wykonywania odbitek na kserokopiarkach wyposażonych w automat wrzutowy:
A4 czarno-biała - 0,20 zł
A4 kolorowa - 0,50 zł
A3 czarno-biała - 0,40 zł
A3 kolorowa - 1 zł
skan czarno-biały i kolorowy - 0,10 zł
WŁASNYM SPRZĘTEM

Nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym) fragmentu zbiorów
w zakresie dozwolonego użytku przewidzianego w Ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 wraz z późn. zmianami) i sprzętem czytelnika jest
nieodpłatne.
Używanie własnego sprzętu reprograficznego wymaga każdorazowej zgody Kierownika
Działu lub osoby upoważnionej i odbywa się w wyznaczonym miejscu w czytelni.
V. USŁUGI KONSERWATORSKIE (ceny brutto w zł – 23% VAT)
Usługi w zakresie dezynfekcji w komorze fumigacyjnej i badań mikrobiologicznych są
czasowo zawieszone!
1. Ekspertyza stanu zachowania dokumentów papierowych** (nie obejmuje oceny
merytorycznej i wartościowej dokumentów) – wycena indywidualna, nie mniej niż 61,50 zł za
godzinę pracy.

2. Prace konserwatorskie i zabezpieczające - wycena indywidualna każdego dokumentu, w
tym koszt zabiegów – 61,50 zł / godzinę pracy + koszt użytych materiałów (z VAT-em).

3. Naprawa introligatorska książki klejonej*** (rozebranie bloku, zaklejenie, wiercenie,
szycie ręczne nićmi):
• wklejenie w oryginalną okładkę - 30,75 zł brutto
• wykonanie twardej oprawy w płótno (wyklejki, tektura, płótno, papier) - 43,05 zł brutto
4. Naprawa książki szytej w składki*** (sprawdzenie stanu szycia, ew. rozebranie składek,
wyklejenie, ręczne uszycie bloku (lub doszycie pierwszej i ostatniej składki), zaklejenie grzbietu,
ewentualne formowanie grzbietu (oporkowanie), naprawa lub wykonanie nowych wyklejek
(karton), wykonanie oprawy w półpłótno lub w całe płótno (tektura, płótno, papier) – 61,50 zł
brutto.
5. Oprawa prac dyplomowych (zaklejenie bloku, uszycie ręczne, oprawa twarda w okleinie
typu Introkal ) – 30,75 zł brutto.

VI. WYNAJEM SAL (ceny brutto w zł – 23% VAT) *
Stawka najmu zł
brutto za:
Sala

Wielkość
sali w m
2

Liczba
miejsc

dzień
(od 8.00
do
20.00)

Wyposażenie
godzinę
−
−

Audytoryjna
Parnassos

123 miejsca
z ruchomymi pulpitami

216 m

2

(pl. Rady
Europy 1)

Konferencyjna
Benedyktynka

3 050,00

460,00

−
−
−
−

172,72 m

2

50

1 500,00

200,00

−
−
−

−
−
−

sala klimatyzowana;
nagłośnienie konferencyjne;
możliwość korzystania
z urządzeń audiowizualnych
(wizualizer; komputer; MV
(VHS));
podest;
dwa wewnętrzne balkony widowni;
dwie przylegające bezpośrednio
garderoby, które mogą służyć jako
pomieszczenia przeznaczone dla
organizatorów;
miejsca siedzące;
sprzęt multimedialny; (2 rzutniki, 2
ekrany, podłączenie do komputera,
system sterowania);
duże okna;
bardzo dobra akustyka;
sprzęt nagłaśniający;

−

sprzęt audiowizualny

(pl. Rady
Europy 1)
Aula koncertowa
(ul. Francuska 12,
II piętro)

Sala nr
112
(pl. Rady
Europy 1)

283 m
+ 50 m
garderoby

−
−
−

2

2

300

3 660,00

550,00
−
−

31 m

2

16-25

700,00

100,00

sala klimatyzowana;
scena i widownia
z kinowym układem krzeseł;
wymiary sceny: 7,50 m/4,40 m;
nagłośnienie ogólne Sali;
możliwość symultanicznego tłumaczenia – odsłuch bezprzewodowy;
możliwość korzystania
z urządzeń audiowizualnych
(wizualizer; komputer; MV(VHS);
DVD;

* ceny mogą podlegać negocjacjom.
** koszt działań wykonywanych poza

siedzibą biblioteki będzie dodatkowo zwiększony o koszty przejazdu i delegacji
pracowników na miejsce badań.
*** podane ceny dotyczą książek wydanych po roku 1950. Prace w drukach sprzed 1950 roku podlegają indywidualnej
wycenie. Zastrzegamy sobie prawo indywidualnej wyceny usługi introligatorskiej, gdy zakres koniecznych do
wykonania prac jest bardzo szeroki, lub gdy stan papieru nie pozwala na przywrócenie pierwotnego stanu książki.
Uzupełnienie brakujących stron w książce jest wyceniane oddzielnie (wg cen usług reprograficznych). Za wytłoczenie
napisu dolicza się 50% ceny. Zakres usługi zleceniodawca każdorazowo uzgadnia z wykonawcą.
Uwaga: Biblioteka zastrzega sobie prawo podwyższenia cen zawartych w Cenniku, w przypadkach szczególnie
złożonych zamówień.

