Přehled služeb poskytovaných Knihovnou Pražské konzervatoře
(Pro pracovníky a studenty PK jsou tyto služby zdarma)

Název služby
Prezenční
půjčování ve
studovně

Charakteristika služby
Komu
Půjčování knihovních jednotek z
Registrovanému uživateli s
volně přístupných příručních
platným čtenářským
knihoven a z dalších volných výběrů průkazem

Distanční
půjčování

Půjčování knihovních jednotek
mimo budovu knihovny z fondů

Poradenské a
Poskytování ústních informací o
informační služby katalozích, databázích a sbírkách
knihovny
Referenční služby Poskytování referenčních,
faktografických a bibliografických
informací menšího rozsahu
Reprografické
služby

Zhotovování (samoobslužně i na
objednávku) rozmnoženin a dalších
kopií z knihovních jednotek z fondů
KPK nebo KPK zprostředkovaných;
zasílání poštou i elektronicky
Elektronické
Zhotovování kopií z knihovních
dodávání
jednotek z fondů KPK a jejich
dokumentů
dodání
Přístup na internet Zpřístupnění tzv. volného internetu
– pevné spojení
v prostorách KPK

Poznámka
Zdarma;
registrace
placená

Registrovanému uživateli s Zdarma;
platným čtenářským
registrace
průkazem, který doložil
placená
trvalý nebo dlouhodobý
pobyt na území České
republiky
Jakémukoliv uživateli /
Zdarma
tazateli
Jakémukoliv uživateli /
tazateli

Zdarma

Uživateli na základě
objednávky / smlouvy

Placená
služba

Uživateli na základě
individuální smlouvy a
jednotlivých objednávek
Registrovanému uživateli s
platným čtenářským
průkazem
Registrovanému uživateli s
platným čtenářským
průkazem

Placená
služba

Přístup do
databází

Zpřístupnění databází a dalších
elektronických zdrojů v KPK

Exkurze

Seznámení s historií a současností Skupiny uživatelů na
knihovny
objednávku

Zdarma;
registrace
placená
Zdarma;
registrace
placená
Placená
služba

Pořizování kopií na místě
1. Kopie na objednávku zhotovuje KPK bezodkladně podle pořadí objednávek, nejdéle do
jednoho týdne. Při větším množství kopírovaných materiálů záleží doba zhotovení na
domluvě objednatele s pracovníkem KPK.
2. Poplatky za objednané kopie na místě hradí uživatel obvykle hotově při jejich přebírání.
Ceny pro účely daně darovací /dary Specializované knihovně PK/
1. Cena darovaného svazku / hudebnina, kniha/

100,- Kč

2. Cena darovaného CD

200,- Kč

Ceník placených služeb a poplatků Knihovny Pražské konzervatoře

Výpůjčky orchestrálních notových materiálů
po předchozím objednání se souhlasem vedení školy a za finanční úhradu
stanovenou tamtéž

od 2.980,-

(v mimořádných případech pro studenty, nekomerční akce apod. je sleva až 50%)
Čtenářské průkazy a registrace (mimo pracovníků a studentů PK)
•

za provedení registrace a vystavení čtenářského průkazu
(poplatek se platí každý další započatý rok)

50,-

•

důchodci nad 70 let + invalidní osoby

•

jednorázová návštěva (využití služeb knih. a studium dok.v badatelně)

30,-

•

poplatek za vystavení duplikátu čtenářského průkazu

10,-

zdarma

Meziknihovní služby
vnitrostátní meziknihovní služby
•

výpůjčka knihovní jednotky

•

kopie z knihovní jednotky za každých 10 (i započatých) stran předlohy

mezinárodní meziknihovní služby
• za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí *
místo vydání Evropa mimo Velkou Británii
•

•

za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí *
místo vydání Velká Británie a mimo Evropu
za kopie každých 5 (i započatých) stran předlohy

Zhotovování rozmnoženin, reprografické a jiné kopírovací služby
(provozní fond knihovny)
- pokud zhotovení není v rozporu s požadavky ochrany fondů
Kopie z předlohy form. A4 do formátu A4
• kopie pořízena pomocí vlastního zařízení uživatele
•
jednostranně A4
•

oboustranně A4

zdarma
20,-

250,-

450,40,-

2,2,3,-

Kopie formátu A3
•
•

kopie pořízena pomocí vlastního zařízení uživatele
jednostranně A3

•

oboustranně A3

•

kopie zhotovená na objednávku (provozní fond) z předlohy, připravené
prac.knihovny

3,3,4,10,-

•

Digitální kopie (uživatelský a nižší formát) bez nosiče dat
digitalizováno na objednávku za každou stranu předlohy vel A4

•

zhotoveno z již digitalizovaných dokumentů za každý obrázek

20,10,-

Poplatky za užití reprografických kopií (fotografické přístroje)
poplatek je účtován i v případě, že byla kopie pořízena pomocí vlastního
zařízení uživatele
• poplatek za jednu stranu knihovní jednotky z historických fondů
použitých jako předloha pro osobní potřebu (pokud nestanoví
individuální smlouva jinak)
• poplatek za jedno užití reprografické kopie knihovní jednotky pro
jiný účel než osobní potřebu (např. obraz.publikace, tel.pořad, film,
pohlednice, propagační mat.)

•

Poplatek za balné u ostatních zakázek
tisk na papír formátu A4 1 strana

•

disketa 3 1/2“

•

CD včetně papírového obalu

Poplatek za doručení se účtuje ve skutečné výši včetně pojistného
• Poplatek za vydání osvědčení pro vývoz do zahraničí předmětů kulturní
hodnoty
Poplatky z prodlení a za ztrátu knihovní jednotky (poplatky se sčítají)
• Poplatek za každou knihovní jednotku zapůjč.mimo budovu – za každý
kalendářní den po překročení stanovené výpůjční lhůty (1. den prodlení)
•
•
•

Poplatek za upomínku (doporučený dopis)
Poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou (za každou jednotku)
Manipulační poplatek při likvidaci škody způsobené ztrátou nebo
poškozením zapůjč.materiálu (za každou jednotku) + cena dokumentu
stanovená pracovníky knihovny
Obecná ustanovení

U objednávek s předpokládaným souhrnným poplatkem ve výši nad 1000,- Kč se
zpravidla vybírá záloha ve výši minimálně 50%

50,-

100,35,2,8,20,-

500,-

1,50,300,200,-

