БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

ЧЛАНАРИНА
- матуранти, студенти и пензионери, за годину дана

1.500,00 дин.

- остали грађани, за годину дана

2.000,00 дин.

- чланство до 3 дана

300,00 дин.

- чланство до месец дана

500,00 дин.

- чланство до 6 месеци

1.000,00 дин.

Накнада за изгубљену чланску карту износи 300,00 динара.
КСЕРОКС КОПИЈЕ
- копија формата А4: једна страна

7,00 дин.

- копија формата А4: обострано снимање

14,00 дин.

- копија формата А3: једна страна

14,00 дин.

- копија формата А3: обострано снимање

28,00 дин.

ДИГИТАЛНЕ КОПИЈЕ
- скенирање са припремом за формат до А4

40,00 дин.

- скенирање са припремом за формат до А2

80,00 дин.

- копирање већ дигитализоване грађе по страници

20,00 дин

- дигитална копија начињена фотоапаратом

20,00 дин.

- цена медија са услугом снимања - CD

60,00 дин.

- DVD

80,00 дин.

ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ
- израда каталошког описа књиге пре штампања (CIP)

1200,00 дин.

- израда каталошког описа периодике пре штампања (CIP)

1200,00 дин.

- децимална обрада чланака у периодици, по чланку

500,00 дин.

- каталошки опис прилога у периодици и монографији, по прилогу

500,00 дин.

- децимална обрада прилога, по прилогу

500,00 дин.

- испис библиографског записа из електронског каталога
- процена вредности публикације (по примерку)

7,00 дин.
3.000,00 дин.

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА У ЗЕМЉИ
За позајмице књига, ксерокс копија, микрофилмова и фотографија наплаћују се
трошкови према рачунима установе која доставља позајмљену грађу. За
посредничке услуге износ се увећава за 20%, а ПТТ трошкови се обрачунавају
посебно.
СНИМАЊЕ ДИГИТАЛНОМ КАМЕРОМ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
- културна добра од изузетног и великог значаја до формата А4,
по снимку
- остала културна добра, до формата А4, по снимку

320,00 дин.
80,00 дин.

УСЛУГЕ МИКРОГРАФИЈЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
- скенирање микроформи (микрофилм у ролни 16 и 35 mm и
микрофиш, у резолуцији до 600 dpi - по кадру)

20,00 дин.

- штампање скенираних микроформи (израда црно-белих принтер
копија, умањење и увећање, формат А4 - по страници)

7,00 дин.

- копирање скенираних мокроформи (црно-беле дигиталне копије,
на меморијски медиј - по снимку)

5,00 дин.

ON-LINE ПРЕТРАЖИВАЊА
Стране базе у хосту DIALOG
За ове услуге наплаћују се трошкови према рачуну иностране установе
прерачунатом у динаре. За посредничке услуге износ се увећава за 20%.
ТЕМАТСКА ПРЕТРАЖИВАЊА СТРАНИХ БАЗА ПОДАТАКА
Библиографски запис
- снимање са апстрактом

8,00 дин.

- снимање чланка у пуном тексту

50,00 дин.

- штампање кратког записа до нивоа наслова

24,00 дин.

- штампање целог чланка из електронског сервиса по страни

16,00 дин.

ПРЕТРАЖИВАЊЕ ЦИТИРАНОСТИ (ИНДЕКСИ НАУЧНИХ ЦИТАТА)
Пријем захтева
- период од 2010. године до данас

800,00 дин.

- период од 1980. године до данас

1.600,00 дин.

- период од 1945. године до данас

2.400,00 дин.

- по пронађеном цитату

40,00 дин.

- Резултати на CD ROM-у (CD са подацима се неће посебно наплаћивати)
- штампање по страници

16,00 дин.

Рок за израду прегледа цитираности је до 10 дана од дана пријема захтева. Уколико се жели хитна
услуга, цена израде прегледа цитираности се увећава за 100%.

ПРЕТРАЖИВАЊЕ ЦИТИРАНОСТИ У ДРУГИМ ЦИТАТНИМ БАЗАМА
- захтев
- по нађеном цитату

800,00 дин.
40,00 дин.

ИНТЕРНЕТ – ПРЕТРАЖИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РАЧУНАРА
- снимање записа са апстрактом

8,00 дин.

- снимање пуног библиографског записа

50,00 дин.

- штампање текста по страници

16,00 дин.

- штампање црно-белих слика (до 50% странице)
24,00 дин.
- штампање црно-белих слика (преко 50% странице)

32,00 дин.

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА ИЗ ИНОСТРАНИХ БИБЛИОТЕКА
1. Књиге

4.000,00 дин.

(Уколико је књига тежа од 2 кг доплаћују се и реални
поштански трошкови)
2. Чланци

1.500,00 дин.

(Чланци са дигиталном заштитом не могу да се прослеђују,
штампају се у Библиотеци и преузимају)
3. Специјални захтеви (позајмица из ваневропских земаља, раритети и сл.)
Реална цена позајмице коју наплаћује библиотека а од које се позајмљује +
поштански трошкови за штампане публикације.
МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА ИЗ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ
Цена позајмица коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански
трошкови за штампане публикације.
УРГЕНТНА НАБАВКА КОПИЈЕ ЧЛАНАКА ИЗ
БРИТАНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
(Чланци се примају истог дана факсом)

5.100,00 дин.

Овај ценовник се примењује од 23. септембра 2015. године.
Управник Библиотеке
Матице српске

Селимир Радуловић

