
K A U N I S T I K O S  S K A I T Y K L O S  P A S L A U G O S

A4 formatas

Nespalvotas  
spausdinimas 

Vienoje lapo pusėje                       –   0,10 Eur* / 0,35 Lt*
Abejose lapo pusėse                     –   0,19 Eur* / 0,66 Lt*

Leidinių skenavimas                                                           –  0,14 Eur* / 0,48 Lt*

Vienetas

Rankraščių, 
retų ir senų atvirukų,
nuotraukų 
skenavimas 
JPG, TIFF, PSD 
formatais

RANKRAŠČIŲ                                 –  0,14 Eur* / 0,48 Lt* 
FOTOGRAFIJŲ IR ATVIRUKŲ  
    iki 1945 m.: 
● internetinio standarto (72 dpi) –  1,16 Eur* / 4,01 Lt* 
● aukštos kokybės (300–600 dpi) – 4,63 Eur* / 15,99 Lt* 
  nuo 1946 m.:  
● internetinio standarto (72 dpi)  – 0,58 Eur* / 2,00 Lt* 
● aukštos kokybės (300–600 dpi) – 2,32 Eur* / 8,01 Lt*

NEMOKAMOS PASLAUGOS

     *  Neįgaliems asmenims, kurių darbingumas 55% ir mažesnis, turintiems tai patvirtinantį  
         dokumentą, už suteiktas paslaugas taikoma 50% nuolaida. Laikmenoms nuolaida netaikoma. 
   **  Piniginės įmokos už paslaugas mokamos į bibliotekos kasą Registratūroje, II a. fojė.  
         Kasos čekis pateikiamas skaityklos darbuotojui. 
***  Laikmenų galima įsigyti Elektroninės informacijos skaitykloje (321 k.)

● Naudojimasis visomis skaityklos informacijos paieškos priemonėmis:

● skaityklos fondu (knygos, brošiūros, grupuojamieji ir kartografijos leidiniai,  
    rankraščiai, nuotraukų albumai, el. dokumentai ir kt.); 
● kartotekomis: Kaunas (1600–2003), Kauno regionas spaudoje (1845–1944) ir kt.; 
● abėcėliniu katalogu; 
● elektroniniais katalogais: OPAC, LIBIS; 
● duomenų bazėmis:  
      Publikacijų apie Kauną duomenų bazė (PKDB);  
      el. žinynai Kaunas: datos ir faktai, Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas; 
      Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) portalas www.epaveldas.lt; 
● KAVB tinklalapio rubrika Kraštiečiams; 
● internetu.

● Leidinių užsakymas naudojantis katalogais.
● Kompiuterinė darbo vieta su interneto prieiga informacijai ieškoti.
● Informacijos įrašymas į CD, DVD, USB ir kt.
● Atsakymai į informacines užklausas skaitykloje, telefonu, el. paštu.
● Darbuotojo konsultacija ir pagalba.

skaitykloje 304 k.    telefonu (8 37) 32 42 44    el. paštu kaunistika@kvb.lt

● Dokumentai į namus neskolinami.
● Rankraščiai savarankiškai nefotografuojami ir nekopijuojami.
● Eidami į kitą skaityklą kopijuoti dokumento, parodykite jį aptarnaujančiam 
    darbuotojui ir paduokite jam  savo skaitytojo pažymėjimą.
● Pasinaudoję kartotekomis, dokumentais, skaitmeninėmis laikmenomis ir kt., 
    palikite juos  aptarnaujančiam     darbuotojui.
● Neardykite kortelinių katalogų ir kartotekų, neišimkite iš jų kortelių ir nekeiskite 
    skaityklos fondo tvarkos.

DĖMESIO!

Informacija apie Kauną ir jo apylinkes

MOKAMOS PASLAUGOS 
Įkainiai be laikmenos kainos***

Detalesnės informacijos teiraukitės darbuotojo


