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IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJOS
NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato bendrą naudojimosi bibliotekos fondais tvarką, vartotojo teises, pareigas ir
atsakomybę.
2. Bibliotekos knygų ir vadovėlių fondas yra progimnazijos turtas, saugomas valstybės
įstatymų nustatyta tvarka.
3. Naudotis biblioteka turi teisę visi progimnazijos mokiniai, mokytojai, bendruomenės
nariai.
4. Bibliotekos darbo laiką tvirtina progimnazijos direktorius.
5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
5.1. Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir
naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius,
patalpas, teikiama vartotojui nemokamai.
5.2. Vartotojas – asmuo Taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis bibliotekos
paslaugomis.
5.3. Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis,
įskaitant ir tokias paslaugas, kaip naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla,
apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.
5.4. Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams
suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje.
II SKYRIUS
VARTOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE
TVARKA
6.

Vartotojų aptarnavimo sąlygos nustatomos naudojimosi taisyklėse, remiantis teisėtumo,

sąžiningumo, protingumo principais ir atsižvelgiant į bibliotekos veiklos specifiką.
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7.

Progimnazijos mokiniai ir bendruomenės nariai registruojami bibliotekoje pagal

mokinių ir darbuotojų sąrašą. Registruotų vartotojų pagrindiniai duomenys įvedami į kompiuterinę
programą MOBIS.
8.

Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su taisyklėmis.

9.

Spaudiniai, informacinė literatūra bei kiti dokumentai, esantys skaitykloje, į namus

neišduodami, jais galima naudotis tik skaitykloje.
10. Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekoje vartotojams teikiamos nemokamai.
11. Vartotojui į namus gali būti išduodama ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30
dienų laikotarpiui, mokomoji literatūra (vadovėliai, atlasai, žemėlapiai ir kt.) išduodami vieneriems
mokslo metams.
III SKYRIUS
VARTOTOJO IR LANKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
12. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:
12.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas,
aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
12.2. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus, nepažeidžiant Lietuvos
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų;
12.3 vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių išdavimą reglamentuoja
progimnazijos direktoriaus patvirtintas Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo
priemonėmis tvarkos aprašas;
12.4. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga;
12.5. naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis (rinkti informaciją internete, įsirašyti
informaciją į bet kurią kompiuterinę laikmeną, jeigu mokinys atėjo su konkrečia mokytojo
užduotimi);
13. Vartotojas privalo:
13.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
13.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į išduotų
dokumentų apskaitą;
13.3. laiku grąžinti gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;
13.4. gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų
(išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui.
14. Vartotojui draudžiama:
14.1. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba
atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
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14.2. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę,
smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti
elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;
14.3. naudotis mobiliojo ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu bibliotekos
patalpose.
15. Vartotojo atsakomybė:
15.1. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (vadovėlius,
mokymo priemones, knygas, įrangą), turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais
dokumentais;
15.2. mokinys, nutraukęs mokymo sutartį, ar darbuotojas nutraukęs darbo sutartį, privalo
atsiskaityti su biblioteka. Mokiniai turimus vadovėlius (mokymo priemones) grąžina juos
išdavusiems mokytojams ar bibliotekininkui.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Bibliotekininkas aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:
16.1.

vadovautis

pagarbos

žmogaus

teisėms,

lygių

galimybių,

teisingumo,

nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
16.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti
tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus
apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę.
17. Taisyklės skelbiamos Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos e. svetainėje.
____________________________

