TARIFE PENTRU SCANAREA DOCUMENTELOR
DIN COLECŢIILE SPECIALE
2019-2020
20
Aprobate în Şedinţa Consiliul de Administraţie BCU „Lucian Blaga”
din data de 25.09.2019
Nr.
crt.

Document/format

Preţ

1.

Tipărituri

6 lei/pagină

2.

Manuscrise

3.

Hărţi, stampe, ilustrate, fotografii

12 lei/pagină
15 lei (A4)
20 lei (A3)
25 lei (A0)

Precizări:
1. Pentru manuscrise sau cărţi vechi cu peste 30 de pagini tariful se dublează.
2. Pentru editare şi reproducere se percepe o taxă negociabilă începând de la valoarea de 10
euro/imagine/pagină în schimbul unor fişiere în format TIFF de calitate superioară.
3. În cazul instituţiilor partenere conducerea bibliotecii îşi rezervă dreptul de a stabili condiţiile de
copiere şi livrare a documentelor solicitate.
4. Dacă solicitarea este pentru studiu/cercetare (NU pentru publicare), scanarea se realizează
în format PDF cu o rezoluţie joasă. Pentru lucrările cu caractere latine se realizează extragerea de
text. Se adaugă watermark-ul bibliotecii (în format vizibil) pentru fiecare PDF şi se aplică
restricţionare la editare, printare şi copiere.
5. Solicitările din fondul Colecţii speciale care necesită o documentare din partea personalului de
specialitate vor fi taxate suplimentar cu 20 lei/oră.
6. Inscripţionarea pe CD, salvarea pe stick, trimiterea prin e-mail, trimiterea prin poştă se taxează
cu 5 lei. La trimiterea prin poştă solicitantul va achita şi taxele poştale; pentru străinătate minim 8
euro.
7. Cititorii cu permis de bibliotecă vor beneficia de o reducere de 20 %.
8. Angajaţii B.C.U. Cluj şi cadrele didactice din U.B.B. vor beneficia de gratuitate pentru scanări în
limita a 25 de pagini din fondul Colecţiilor speciale pe durata unui an.
9. Timpul de execuţie al solicitărilor de scanare va fi în funcţie de activitatea Laboratorului de
digitizare.
Taxele pot fi achitate fie la Casieria instituţiei (Contabilitate, clădirea centrală BCU Cluj) fie într-unul din
următoarele conturi:
Moneda LEI: Cont deschis la Trezoreria Mun. Cluj, nr. 50035105695, cod fiscal 5105695,
Cod IBAN: RO34TREZ21620E335000XXXX.
Moneda EURO: cont deschis la Banca Transilvania -sucursala Cluj, str. George Baritiu, nr.8, 400027,ClujNapoca, cont C13EURCRT0449437901, SWIFT BTRLRO22, cod IBAN RO58BTRLEURCRT0449437901
Moneda USD: cont deschis la Banca Transilvania -sucursala Cluj, str. George Baritiu, nr.8, 400027,ClujNapoca, cont C13USDCRT0449437901, SWIFT BTRLRO22, cod IBAN RO62BTRLUSDCRTCRT0449437901

