Cennik usług reprograficznych CBGiOŚ IGiPZ PAN z dnia 25. 03. 2013

Osoby ubiegające się o możliwość reprodukowania obiektów ze zbiorów Centralnej Biblioteki
Geografii i Ochrony Środowiska zobligowane są do przestrzegania ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83), tekst jednolity (Dz. U. 2006, Nr
90, poz. 631, wraz z późniejszymi zmianami).
Biblioteka nie może udzielać licencji na korzystanie z reprodukcji cyfrowych, pochodzących ze
zbiorów CBGiOŚ IGiPZ PAN, które nie weszły do domeny publicznej, nie może również udzielać
zezwoleń na ich komercyjne wykorzystanie. Biblioteka nie odpowiada także za dalsze wykorzystanie
reprodukowanych materiałów.
Decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu materiału bibliotecznego do reprodukowania oraz o
wyborze techniki i sposobu jej wykonania podejmuje kierownik Biblioteki lub osoba przez niego
upoważniona. W zależności od rodzaju i stanu zachowania materiału Biblioteka ma prawo odmówić
wykonania usługi reprodukcji.
Do kosztów usługi reprodukowania obiektu z CBGiOŚ do celów wydawniczych lub innych
komercyjnych, dolicza się opłatę za jego udostępnianie, od 50 do 250 zł (plus 23% VAT) w zależności
od jego wartości, stanu zachowania i techniki reprodukcji. Jej wysokości ustala kierownik Biblioteki,
może on nie wyrazić zgody na reprodukcję obiektu. Komercyjne wykorzystanie kopii obiektów ze
zbiorów CBGiOŚ jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika Biblioteki. Podania w tej
sprawie należy kierować drogą e-mailową
na adres: geoglib@twarda.pan.pl, lub drogą
korespondencyjną na adres Biblioteki. Podanie powinno zawierać wyraźne określenie osoby
odpowiedzialnej / instytucji zamawiającej, rodzaj i zakres tematyczny publikacji w której zostanie
wykorzystamy reprodukowany materiał oraz wykaz zamówionych dokumentów. Do celów
komercyjnych Biblioteka udostępnia kopie bezstratnie obiektów – pliki tiff.
Z opłaty za udostępnienie materiału bibliotecznego do reprodukowania są zwolnione archiwa,
biblioteki i muzea. Zwolnienie to może objąć także wydawców niskonakładowych publikacji
popularnonaukowych (nakład do 500 egz.) pod warunkiem zobowiązania się do przekazania CBGiOŚ
jednego egzemplarza przygotowywanej publikacji.
W przypadku szczególnie pracochłonnych prac związanych z poszukiwaniem i przygotowaniem
materiałów bibliotecznych do kopiowania, do rachunku może być doliczony koszt pracy bibliotekarza
w wysokości 40 zł brutto / godz.
Biblioteka prosi użytkowników publikujących reprodukowane materiały o zamieszczanie informacji o
miejscu przechowania oryginału.
Warunkiem uruchomienia realizacji zlecenia jest przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu oraz
złożenie / przesłanie formularza zamówienia pobranego ze strony WWW CBGiOŚ IGiPZ PAN.

Usługa kserografowania
1

Rodzaj usługi
Ksero czarno-białe

2

Ksero kolorowe

Format
A4
A3
A4
A3

Cena brutto*
0.40 zł
0.80 zł
2.00 zł
4.00 zł

* W cenę wliczony jest 23% podatek VAT.
Usługa kserograficzna nie dotyczy zbiorów: starych druków, zbiorów XIX w. i wydawnictw do 1948 r.
(zaliczanych dotychczas do Narodowego Zasobu Bibliotecznego).

Wydruki
Rodzaj usługi
Wydruk czarno-biały na drukarce
laserowej (rozdzielczośći 400 dpi)
3
Wydruk w kolorze na drukarce
laserowej (rozdzielczość 400 dpi)
* W cenę wliczony jest 23% podatek VAT.

Format
A4
A3
A4
A3

1

Cena brutto*
0.40 zł
0.80 zł
4.00 zł
8. 00 zł

Usługa skanowania
Rodzaj usługi
1
2

3

Skan z oryginału wykonany
na skanerze biurowym
Skan z oryginału wykonany
na skanerze dziełowym

Skan z oryginału wykonany
na skanerze dziełowym

4

Udostępnianie kopii skanów
z archiwum Biblioteki

5

Łączenie kilku skanów
jednego obiektu w całość
(możliwość wykonania tej
usługi zależy od rodzaju
obiektu)
Prostowanie skanów, OCR w
PDF plików tekstowych

6

Format

Rozdzielczość

A4

do 300 dpi

do A2

150 dpi

6.00 zł

-

300 dpi
400 dpi
600 dpi
150 dpi
300 dpi

10.00 zł
wielokrotność
ceny A2

50.00 zł
60.00 zł

wielokrotność
A2

400 dpi

Cena brutto *
JPG, PDF
TIFF**
1.00 zł
-

-

wielokrotność
ceny A2

600 dpi
W przypadku zamówienia na kopie skanów, które wcześniej zostały
już wykonane, zamawiający pokrywa koszty udostępnienia skanów
w wysokości 75% ceny podstawowej.
Cena za 1 obiekt

40.00 zł – 100.00 zł

Cena za arkusz
wydawniczy (do 22 s.)

10.00 zł

*W cenę wliczony jest 23% podatek VAT.
** Pliki TIFF udostępniane są tylko do celów komercyjnych oraz na wystawy.

Nagrywanie na płyty CD /DVD
Zapisywanie plików odbywa się tylko na nośniku dostarczanym przez Bibliotekę.
Rodzaj nośnika
Cena brutto*
Płyta CD
2.00 zł
Płyta DVD
3.00 zł
*W cenę wliczony jest 23% podatek VAT.
W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną do ceny usługi dolicza się opłaty pocztowe. Wysyłanie danych
pocztą elektroniczną (wielkość pliku do 8 MB) oraz pobieranie danych przez serwer WWW – gratis
(po uprzednim uregulowaniu należności za usługę).

Fotografia cyfrowa
Zdjęcia czytelnik może wykonywać tylko w czytelni, własnym aparatem fotograficznym, bez użycia
lampy błyskowej. Brak jest możliwości fotografowania starych druków (wydawnictw do 1850 r.) i
rękopisów.
Zdjęcia każdorazowo wykonywać można tylko za zgodą kierownika biblioteki lub osoby przez niego
upoważnionej i w obecności bibliotekarza.
Lp.
1
2
3

Rodzaj dokumentu
Druki zwarte, czasopisma wydane do 1948 r.
Zbiory specjalne wydane do 1948 r.
Zbiory wydane po 1948 r.

4

Zbiory specjalne wydane po 1948 r. - zdjęcia wykonane
profesjonalnym sprzętem fotograficznym
* W cenę wliczony jest 23% podatek VAT.

Cena brutto* / za obiekt
5.00 zł
10.00 zł
Bezpłatnie
4.00 zł

Kwerendy
Opracowanie kwerend bibliograficznych i tematycznych wymagających zaangażowania
specjalisty poza godzinami pracy, opłata za 1 godz. pracy bibliotekarza wynosi: dla
pracowników IGiPZ PAN (zlecenia grantowe) 40 zł / godz. ; dla pozostałych czytelników 50 zł
(zwolnione z podatku VAT). CBGiOŚ nie wykonuje kwerend ani zestawień bibliograficznych
do prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych itp.

(-) mgr Dorota Gazicka-Wójtowicz
Kierownik Biblioteki

(-) prof. dr hab. Marek Degórski
Dyrektor Instytutu

