
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
REPROGRAFICZNYCH I REALIZACJI ZLECEŃ

WYKONYWANYCH W PRACOWNI DIGITALIZACJI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Reprodukowanie materiałów bibliotecznych odbywa się z poszanowaniem prawa autorskiego
i praw pokrewnych.

I Usługi reprograficzne

1. Użytkownik może wykonać cyfrową reprodukcję materiałów własnych lub materiałów bibliotecznych.

2. Skanowanie odbywa się w Czytelni (samodzielnie) lub w Pracowni Digitalizacji (dalej PD).

3. Zamówienie kierowane do PD Użytkownik składa w Czytelni, poprzez wypełnienie karty skanowania   
(Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

4. Bibliotekarz wykonuje kalkulację wyceny usługi, informuje telefonicznie pracownika PD o przyjęciu i złożeniu 
zamówienia.

5. Pracownik PD odbiera materiały do skanowania po otrzymaniu zgłoszenia.

6. Przyjęte zlecenia będą gotowe do odbioru po godzinie 14:00 następnego dnia roboczego.

7. Czas realizacji zlecenia o dużej ilości skanów lub wysokim stopniu złożoności będzie uzgadniany 
indywidualnie.

8. Zeskanowany materiał nagrywany jest na płytę CD lub DVD.

9. Użytkownik odbiera zeskanowany materiał w Czytelni, uiszczając opłatę Bibliotekarzowi.

10. Użytkownik ma możliwość wykonania wydruku zeskanowanego materiału w Pracowni Poligraficznej (opłata 
wg Cennika - Załącznik nr 1 do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów i Usług Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Cennik dostępny jest także na stronie )www.biblioteka.slupsk.pl

II Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

1. Biblioteka posiada w swoich zbiorach zdigitalizowane zasoby udostępniane w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej 
( )www.bibliotekacyfrowa.eu

2. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie ze  zdigitalizowanych zasobów udostępnionych w BBC.

3. Biblioteka nie jest podmiotem udzielającym licencji na zdigitalizowane zasoby chronione majątkowymi 
prawami autorskimi.

4. Użytkownik wykorzystujący zdigitalizowane zasoby zobowiązany jest do podania źródła ich pochodzenia.

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zdigitalizowanych materiałów przez 
Użytkownika. 
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CENNIK OPŁAT I USŁUG ŚWIADCZONYCH 
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług

Tabela 1. Cennik usług związanych z udostępnianiem zbiorów

Tabela 2. Cennik usług reprograficznych i digitalizacyjnych Tabela 3. Cennik usług związanych z usługami
introligatorskimi i poligraficznymi

(cena z nośnikiem)

Pozostałe:
- wydruk komputerowy     A4  - 1,50 zł za stronę
- wydruk komputerowy     A3  - 2,50 zł za stronę
- wydruk na papierze foto A4���-�6,00 zł za szt.�

Indywidualne usługi poligraficzne niewymienione wyżej są wyceniane po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Działem Finansowo-Księgowym. Miejska Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do zmian w cenach za 
oferowane usługi, w zależności od stopnia skomplikowania zlecenia. Zmianę wyceny usługi ustala się w 
porozumieniu z Działem Finansowo-Księgowym. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, Zlecający jest 
informowany o zmianie ceny za usługę.

Laminowanie
Laminowanie dokumentów zawierających: zdjęcia, hologramy, elementy plastikowe

tylko i wyłącznie na odpowiedzialność klienta.

A4 - 2,50 zł   A3 - 4,50 zł
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