2. Зміни до тарифів міської бібліотеки Лукенвальде від 22.06.2021 до основного
положення про тарифи від 13.12.2006 в редакції 1. Змін від 14.12.2011
Згідно §§ 3 та 28 абз. 2 Nr. 9 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde hat
auf Grund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 комунального Статуту Федеральної землі
Бранденбург (BbgKVerf) в редакції від 18. грудня 2007 (GVBl. Bbg. I/07 [Nr. 19] S.286),
засіданням міської ради 22.06.2021 будо прийняте рішення про внесення змін до
положення про тарифи міської бібліотеки Лукенвальде:
Стаття 1
Положення про тарифи міської бібліотеки Лукенвальде від 13.12.2006 зі змінами у
редакції від 14.12.2011зазнає наступних змін:
Додаток до § 1 змінюється наступним чином:
Додаток (до § 1)
1. Читацький квиток на 12 місяців
a. Дорослі
15,00 EUR
b. Пенсіонери
10,00 EUR
c. Учні початкової та старшої школи
безкоштовно
d. Студенти, аспіранти, члени федеральних служб волонтерів
(FSJ, FÖJ, Bundesfreiwilligendienst), ALG-I-отримувачі
10,00 EUR
e. Отримувачі допомоги по безробіттю, допомоги з соціального
забезпечення ALG II, SGB II, SGB XII, власники соціального
паспорту та біженці
безкоштовно
2. Обмежені та тимчасові читацькі квитки
f. Одноденний читацький квиток
g. Обмежений читацький квиток (1 місяць)
h. Резервні/ дублюючі пристрої
3. Компенсація за прострочку
a) За кожну позичену публікацію за календарний день
b) за умови письмового нагадування
4.Передзамовлення
a) за передзамовлення кожної публікації
b) за передзамовлення за обміном

1,00 EUR
5,00 EUR
2,00 EUR

0,30 EUR
вкл.поштові витрати
1,00 EUR вкл.поштові витрати
1,00 EUR вкл.поштові витрати

c) за кожне передзамовлення за міжбібліотечним абонементом 2,00 EUR вкл.поштові
витрати
5. Втрата або пошкодження публікацій
a) Витрати на придбання заміни втраченої або значно пошкодженої/забрудненої
публікації плюс витрати на додавання до каталогу бібліотеки за екземпляр 5,00 EUR
b) Витрати на додавання до каталогу бібліотеки за екземпляр
2,50 EUR
c) Витрати на відновлення та усунення незначних пошкоджень за екземпляр 2,00 EUR
6. Копії / Роздрукування документів

a) 1 сторінка (чорно-біла)
b) 1 сторінка (кольорова) у форматі А5 або А4
7. Пошук та складання літератури на замовлення
За кожне замовлення
8. Сервіс доставки публікацій

Зміни другої редакції вступають в силу 01.07.2021 .

Herzog-von der Heide
Bürgermeisterin

2,00 EUR
2,00 EUR

Стаття 2

Лукенвальде, 29.06.2021

0,10 EUR
0,30 - 0,50 EUR

