Usługi specjalne

Ogólne warunki handlowe

Powiększenia w formacie 1:1 dokumentu, dopłata
za każdy motyw w wysokości 4,00 €

Reprodukcje
przeznaczone
są
wyłącznie
do
bezpośredniego użytku osobistego.
Wszystkie prawa użytkowania i eksploatacji dotyczące
reprodukcji należą do Tajnego Archiwum Państwowego
Fundacji
Pruskiego
Dziedzictwa
Kulturalnego.
Przekazywanie reprodukcji lub ich udostępnianie osobom
trzecim oraz powielanie w jakiejkolwiek formie
(reprodukowanie,
kopiowanie,
digitalizowanie,
duplikowanie, archiwizowanie, skanowanie, zapisywanie)
w celu przekazania lub udostępnienia osobom trzecim jest
zabronione. Cyfrowe reprodukcje należy usuwać
dobrowolnie bezpośrednio po ich osobistym użyciu. Każde
użycie wykraczające poza użytek osobisty, w
szczególności udostępnianie, wymaga pozwolenia
Tajnego Archiwum Państwowego Fundacji Pruskiego
Dziedzictwa Kulturalnego. Opublikowanie jest odpłatne, o
ile służy do celów komercyjnych.
Powyższe warunki mają zastosowanie do wszystkich
reprodukcji udostępnionych przez Tajne Archiwum
Państwowego
Fundacji
Pruskiego
Dziedzictwa
Kulturalnego. Znajdują one zastosowanie również
wówczas, gdy materiał zdjęciowy został wzięty w
posiadanie poprzez osobę trzecią lub z innego źródła.
(por. regulamin korzystania § 8 w wersji z dnia 9 grudnia
2005 roku, obowiązujący od 2 stycznia 2006 roku).

Dalsze usługi, np. fotografie UV, fotografie table–top
lub montaże, na życzenie. W takim przypadku za
każde rozpoczęte 15 minut roboczogodziny mającej
na celu wykonanie specjalnych usług pobierana jest
opłata w wysokości 7,50 €.

Przyjmowanie zleceń w pracowni naukowej
Poniedziałek, wtorek
Środa, czwartek
Piątek

8.00 – 15.00
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00

Warunki zapłaty
Reprodukcje są wydawane lub przesyłane z reguły
tylko za zapłatą z góry.
Jeżeli przewidywana wartość zlecenia przekracza
kwotę 80,00 €, zlecenie jest realizowane w
przypadku wniesienia zaliczki w wysokości 50 %
łącznej kwoty zamówionych reprodukcji, która
wynika z niniejszego cennika opłat. Ustalenie
wartości
zlecenia
należy
do
obowiązków
zleceniodawcy.
Przy zleceniach z wysyłką doliczane są
dodatkowo koszty opakowania i przesyłki.
Wysyłka odbywa się na ryzyko zleceniodawcy.

Godziny otwarcia kasy - samodzielny odbiór
zlecenia
Poniedziałek - środa 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Czwartek
10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Piątek
10.00 – 14.00

Tajne Archiwum Państwowe
Fundacji Pruskiego Dziedzictwa
Kulturalnego
(Geheimes Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz)

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Archivstraße 12/14
14195 Berlin (Dahlem)
Telefon
Telefaks
e-mail
Internet

(030) 2 66 44 – 75 00 (Centrala)
(030) 2 66 44 – 31 26
gsta.pk@gsta.spk-berlin.de
http://www.gsta.spk-berlin.de

Godziny otwarcia
Poniedziałek, wtorek
Środa, czwartek
Piątek

8.00 – 16.00
8.00 – 18.00
8.00 – 15.00

Cennik
za usługi pracowni reprograficznej
Tajnego Archiwum Państwowego
Fundacji Pruskiego Dziedzictwa
Kulturalnego

Wersja: Marzec 2015

Wyciąg z cennika opłat GStA PK
- Obowiązuje od 2 stycznia 2006 roku -

Sposób wykonania

Znak

€
za szt.

Sposób wykonania

Znak

€
za szt.

Sposób wykonania Znak

€

Format

za szt.

Skany w odcieniach szarości lub kolorze

Zdjęcia cyfrowe

Kopie za pomocą czytnika-skanera (samoobsługa)

z luźnych lub zszytych aktów lub ksiąg (urzędowych)
- w zależności od stron dla dokumentów do maks. 40 x 60 cm
Nie dotyczy dokumentów trójwymiarowych, aktów
notarialnych, pieczęci, stron z nadrukowanymi
pieczęciami!

Wysoka rozdzielczość jakości druku, 300 dpi,
niespakowany plik TIFF, z obróbką, skala barw i
szarości, miara

Skan i/lub wydruk z mikrofilmu (film ochronny) lub mikrofiszy,
czarno-biały, pracownia naukowa II

Minimalna opłata
Skan książkowy SW
Standardowa jakość

DIG
4,00

AS

0,50

Dokumenty trójwymiarowe (np.: tomy akt, książki
(urzędowe), akty notarialne, pieczęcie, dokumenty z
pieczęciami, monety, medale) i zdjęciach ciężkich
dokumentów
DIGS

Skan książkowy
kolor, standardowa

ASC-TIFF

Skan SW

32,00

Kopie z istniejących zdjęć cyfrowych
(plik obrazowy)
DIG-DUP

Ze względów konserwacyjnych Tajne
Archiwum Państwowe Fundacji Pruskiego
Dziedzictwa Kulturalnego zastrzega sobie
prawo do określenia formy wykonania skan książkowy, fotografia cyfrowa lub
kserokopia - oraz do odrzucenia zleceń lub
ich części, również w późniejszym okresie.

Papier standardowy

4,00

SB1

od 11. skanu

0,30

SB4

DIN A4

0,30

SB3

DIN A3

0,50

Fotokopie (kserokopie)

Papier standardowy
4,00

Kolorowy skan
wykonywany za pomocą
światła przechodzącego
SCAN

Minimalna opłata

Z archiwaliów oprawionych nie wykonuje się ze względów
konserwatorskich żadnych kserokopii. W takim przypadku sporządzane
są skany książkowe lub zdjęcia cyfrowe.

4,00

jakość druku, 300 dpi,
plik TIFF bez obróbki

CD/SB1

18,00

X4

DIN A4

0,50

X3

DIN A3

1,00

Kopie za pomocą czytnika-drukarki lub drukarki
laserowej
18,00

Opcja dostępna wyłącznie przy istniejących mikrofilmach (film ochronny)
lub skanach książkowych, wersja czarno-biała.

Papier standardowy

RP4

DIN A4

0,50

RP3

DIN A3

1,00

Cyfrowe wydruki kolorowe

Zlecenia niekompletne lub nieczytelnie
wypełnione nie są przetwarzane.
Z archiwaliów opatrzonych filmem
ochronnym nie sporządza się żadnych
nowych kopii.

Opcja ta jest dostępna tylko przy istniejących lub wcześniej
sporządzonych cyfrowych plikach zdjęciowych w kolorze.

Papier Ink-Jet

DP4

DIN A4

8,00

DP3

DIN A3

14,00

Z archiwaliów opatrzonych filmem ochronnym nie
sporządza się żadnych nowych kopii.

