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NAUDOJIMOSI UTENOS VYTURI Ų PROGIMNAZIJOS 

 BIBLIOTEKA TAISYKL ĖS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Naudojimosi Vyturių progimnazijos biblioteka taisyklės nustato vartotojų aptarnavimo 

tvarką, teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas. 

2. Mokyklos bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes mokyklos bendruomenei naudotis 

nemokamai informacijos šaltiniais. 

3. Šios taisyklės parengtos, remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintomis 

„Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“ (LR kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. 

įsakymu Nr. ĮV – 442 ) 

 

II. VARTOTOJ Ų REGISTRAVIMO IR APTARNAVIMO TVARKA 

 

4. Mokytojai, mokiniai ir kiti darbuotojai, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais 

spaudiniais ir kitais informacijos šaltiniais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje, prieš tai susipažinę 

su naudojimosi biblioteka taisyklėmis.  

5. Mokiniai registruojami pagal mokyklos patvirtintą moksleivių sąrašą. 

6. Mokytojai ir kiti įstaigos darbuotojai norėdami tapti vartotojais, turi: 

užpildyti skaitytojo formuliarą, nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis, pasirašyti 

registracijos formoje. 

7. Laikinieji skaitytojai bibliotekos paslaugomis gali naudotis už užstatą. Užstato dydis 

nustatomas, remiantis protingumo bei proporcingumo principais. 

8. Vieną kartą per metus vartotojai perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus 

bibliotekų veiklai.  

9. Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekoje teikiamos nemokamai.  

 

 



III. VARTOTOJO TEIS ĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYB Ė 

 

Skaitytojas turi teisę: 

10. Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas 

paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras. 

11. Naudotis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis. 

12. Gauti panaudai bibliotekos dokumentus (įrangą) naudotis bibliotekoje. 

13. Pratęsti knygų naudojimo laiką, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai. 

14. Naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga. 

15. Naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis. 

16. Kopijuoti bibliotekos dokumentus tik asmeniniam naudojimui. 

Vartotojas privalo: 

17. Laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų. 

18. Bibliotekoje ir skaitykloje laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir 

bibliotekininkams. 

19. Neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų 

dokumentų apskaitą. 

20. Laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos 

terminą. 

21. Gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų 

(išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos 

darbuotojui. 

Vartotojui draudžiama: 

22. Be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba 

atsisiųstą iš interneto programinę įrangą. 

23. Bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti 

pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją. 

24. Elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į 

kitas kompiuterines sistemas. 

25. Naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu. 

Draudžiama keisti leidinių sustatymo tvarką. 

Vartotojo atsakomybė: 

26. Vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą) privalo 

pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais. 



27. Už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą 

padarytą kitam bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai. 

28. Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, 

direktorės įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka ir 

neišduodami vadovėliai kitais mokslo metais. 

29. Pasibaigus mokslo metams, ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis 

privalo atsiskaityti su biblioteka. 

 

IV. BIBLIOTEKOS TEIS ĖS IR PAREIGOS 

 

30.Biblioteka turi teisę nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi mokyklos biblioteka 

taisykles. 

31. Nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir 

panaudos terminus. Knygas duoti 15 dienų. Retas knygas, enciklopedijas, albumus, žodynus, 

žinynus, vienintelius leidinių egzempliorius – į namus neišduoti. Kiekvienam moksleiviui išduoti ne 

daugiau kaip 3 leidinius. 

32. Nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems 

dokumentams (įrangai). 

33. Išduodant bibliotekos dokumentus iš laikinų skaitytojų imti užstatą. 

34. Negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku (2 mėnesius) negrąžino panaudai 

gautų dokumentų (įrangos) ir laiku nepranešė, kad pratęstų dokumento panaudos terminą; 

35. Padarytą turtinę žalą vartotojui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos 

dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

36. Dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo 

priežiūros priemonių vieną darbo dieną per mėnesį, (paskutinį mėnesio penktadienį) neaptarnauti 

lankytojų ir vartotojų. 

37. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo vadovautis pagarbos žmogaus 

teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos 

nuostatais ir šiomis taisyklėmis. 

38. Užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą. 

39. Nustatyti patogų bibliotekos darbo laiką.  

(Biblioteka dirba I-IV - 7.30-16.00. Priešventinėmis dienomis ir penktadieniais - 7.30-14.15 

val. Pietų laikas - 11.30-12.00. Skaitytojai aptarnaujami nuo 8.00 iki 15.00 val. Jei yra pakankamas 

pagrindas, darbo laikas gali būti keičiamas išimtinais atvejais, tinkamai informavus lankytojus). 



40. Viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi 

taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę (-es) ar planą (-us); 

 

_______________________ 


