Mokamos paslaugos
______________________________________________________________________________
Paslaugos ir jų įkainiai bibliotekoje ir Leidybos centre
• V. Biržiškos biblioteka
(K. Donelaičio g. 52–218)

• L. Donskio biblioteka
(V. Putvinskio g. 23–1 a.)

• M. Romerio biblioteka

Nemokamas, savarankiškas teksto/vaizdo
nuskaitymas

(Jonavos g. 66–106)

• V. Čepinskio biblioteka
(Vileikos g. 8–6 a.)

• Muzikos akademijos biblioteka
(V. Čepinskio g. 5–429)

• Leidybos centras
(Studentų g. 11-123, Akademija, Kauno r.)

Spiralinis dokumentų įrišimas:
iki 100 psl. – 0,90 €
per 100 psl.– 1,20 €
Metodinių CD kopijavimas – 0,90 €
DVD kopijavimas į DVR+R: 1 val. – 2,00 €
Renkamų fragmentų kopijavimas į CD-R:
iki 60 min. 1 min. – 0,10 €
virš 60 min. ir nefragmentuojami įrašai 1 min.
– 0,05 €
Kopijavimas*:
Nespalvota kopija A4 – 0,03 €
Nespalvota kopija A3 – 0,06 €
Spalvota kopija A4 – 0,44 €
Spalvota kopija A3 – 0,93 €
Spausdinimas*:
Nespalvota kopija A4 – 0,03 €
Nespalvota kopija A3 – 0,06 €
Spalvota kopija A4 – 0,44 €
Spalvota kopija A3 – 0,93 €
Įrišimas plastikine spirale:
Lapų kiekis:
iki 50 – 0,87 €
51-100 – 1,16 €
101-150 – 1,30 €
151-400 – 1,74 €
Įrišimas kanalinis:
Lapų kiekis: 20–250 – 2,90 €
Įrišimas kietais viršeliais:
Lapų kiekis: 20–150 – 5,21 €
Laminavimas į vokelį:
A4 – 0,44 €
Įrašymas į elektroninę laikmeną – 0,44 €**
-----------------------------------------------------------------------Redagavimas lietuvių kalba, įskaitant
korektūrą:

aut. l. – 37,65-83,99 €
Maketo stiliaus sukūrimas:
vnt. - 57,92‐144,81 €
Maketavimas, įskaitant korektūrą:
aut. l. - 11,58‐57,92 €
Viršelio ir titulinio puslapio sukūrimas:
vnt. - 37,65‐130,33 €
Vizitinės kortelės, kvietimo, atvirutės, plakato
sukūrimas:
vnt. - 7,24‐28,96 €
Iliustracijų rengimas:
vnt. - 0,58‐1,45 €
Rengimas spaudai:
vnt. - 1,45‐5,79 €
* Pageidaujant spausdinti darbą ant storesnio ar dekoratyvinio popieriaus, jo kaina skaičiuojama
atskirai.
** Įrašoma į paslaugos pirkėjo elektroninę laikmeną.
________________________________________________________________________________
Savitarnos kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo sistema
Studentai savitarnos būdu gali naudotis VDU pastatuose esančiais spausdinimo/ kopijavimo
aparatais. Dokumentus spausdinimui iš savo universitetinio el. pašto galima atsiųsti į el. paštą
print@vdu.lt ir atsispausdinti prie bet kurio spausdinimo įrenginio patogiu metu.
Sąskaitos už paslaugas apmokamos trumpąja žinute.
Daugiau: (https://www.vdu.lt/lt/vdu-jums/vdu-studentams/spausdinimo-paslaugos/ )
________________________________________________________________________________
Dokumentų ar straipsnių kopijų parsiuntimas iš kitų bibliotekų
Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos įkainius sudaro pašto paslaugų išlaidos ir (ar) skolinančios
bibliotekos nustatytas paslaugos administravimo mokestis.
Turite klausimų?
Rašykite mums el. paštu info@bibl.vdu.lt, skambinkite telefonu arba ateikite į bet kurį
bibliotekos padalinį.

