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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 

,,Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“, patvirtintomis  Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV - 442. 

2. Taisyklės nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo KTU Vaižganto 

progimnazijos bibliotekoje tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, 

bibliotekos teises ir pareigas. 

3. Bibliotekos fondas yra progimnazijos turtas. Jis tvarkomas vadovaujantis 

,,Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV - 499. 

4. Bibliotekos fondais gali naudotis visi mokyklos bendruomenės nariai. Biblioteka 

garantuoja kiekvienam vartotojui teikiamos informacijos pilnumą, fondo dokumentų 

prieinamumą. 

5. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas. 

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE 

TVARKA 

 

6. Asmenys, norintys naudotis bibliotekos fondu, paslaugomis, supažindinami su 

Naudojimosi biblioteka taisyklėmis, įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydami skaitytojo 

formuliare. Moksleiviai registruojami pagal direktoriaus patvirtintus klasių sąrašus. 

7. Bibliotekos vartotojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo 

apsilankymo tikslo (paimti ar grąžinti leidinį, gauti informaciją, aplankyti parodą ir 

pan.) 

8. Vartotojai apskaitomi vadovaujantis Lietuvos standartu ,,Bibliotekos fondo ir darbo 

apskaitos vienetai” LST ISO 2789:2007. 

9. Vartotojai aptarnaujami abonemente, tyliojoje ir aktyviojoje skaityklose. 

10. Vartotojas į namus gali gauti ne daugiau kaip 3 spaudinius ir ne ilgesniam kaip 1 

mėnesio laikotarpiui. 

Naujai gautiems, didelę paklausą  turintiems dokumentams išdavimo į namus kitokį 

terminą gali nustatyti bibliotekininkas. 

Skaitytojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas, jei jų 

nereikalauja kiti skaitytojai. 

11. Reti ir vertingi informaciniai leidiniai į namus neišduodami. 

12. Vartotojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną dokumentą. Juos grąžinus, tokia pat 

tvarka pasirašo bibliotekininkas skaitytojo akivaizdoje. 

 

III. VARTOTOJO  TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

13. Vartotojas turi teisę: 

13.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir teikiamas 

paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras; 

13.2. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus ar įrangą panaudai 

bibliotekoje ar už jos ribų; 

13.3. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai 

dokumentus, įrangą, patalpas; 

13.4. pateikti informacinę užklausą ir gauti atsakymą; 

13.5. naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; 

13.6. lankytis bibliotekos renginiuose, parodose; 



13.7. pareikšti savo nuomonę dėl aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų 

registravimo, teikiamų paslaugų ir kita) pakeitimo. 

14. Vartotojas privalo: 

14.1. laikytis naudojimosi biblioteka taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje 

reikalavimų, tausoti ir saugoti bibliotekos fondo dokumentus, negadinti 

inventoriaus; 

14.2. neišnešti bibliotekos dokumentų ar inventoriaus iš bibliotekos patalpų, jei jie 

neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą; 

14.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti 

panaudos terminą; 

14.4. gavus dokumentus ar inventorių panaudai patikrinti, ar nėra defektų, gedimų. 

Juos pastebėjus pranešti bibliotekos darbuotojui; 

14.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ir kita), 

nedelsiant informuoti bibliotekos darbuotojus. 

15. Vartotojui draudžiama: 

15.1. naudotis kito vartotojo formuliaru; 

15.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti 

atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą; 

15.3. 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; 

15.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais; 

15.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai (mitingai, 

prekyba ir pan.) 

16. Vartotojo atsakomybė: 

16.1. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, turi 

juos pakeisti tokiais pat arba bibliotekininko pripažintais lygiaverčiais 

dokumentais; 

16.2. už mokinių pamestus ar nepataisomai sugadintus dokumentus ar inventorių 

atsako tėvai ar globėjai; 

16.3. pabaigęs mokyklą ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi moksleivis 

privalo atsiskaityti su biblioteka (pateikia mokinio atsiskaitymo lapelį); 

Mokyklos darbuotojai atsiskaito su biblioteka taip pat (pateikia darbuotojo 

atsiskaitymo  lapelį); 

16.4. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi 

biblioteka taisykles, terminuotam arba visam laikui gali būti apribota teisė 

naudotis biblioteka. 

 

IV. BIBLIOTEKOS  TEISĖS  IR  PAREIGOS 

 

17. Biblioteka turi šias teises: 

17.1. parengti naudojimosi biblioteka taisykles; 

17.2. registruojant ir perregistruojant vartotoją teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir 

tvarkyti  bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis; 

17.3. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos 

terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką; 

17.4. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir/ar ypač paklausiems 

dokumentams; 



17.5. imti užstatą (leidinio rinkos kainos vertės) už vasaros darbams panaudai 

paimamus vadovėlius; 

17.6. laikinai ar visam laikui apriboti vartotojo teisę naudotis biblioteka, jei 

vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų 

naudojimosi biblioteka taisyklėse nustatytų reikalavimų; 

17.7. dėl fondų pagrindinio valymo ne daugiau nei 1 dieną per mėnesį neaptarnauti 

lankytojų, prieš tai suderinus su progimnazijos vadovu. 

18. Biblioteka, aptarnaudama vartotojus, privalo: 

18.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, 

nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir 

šiomis taisyklėmis; 

18.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, 

jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai 

informavus  vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę; 

18.3. išduodant bibliotekos dokumentus ar įrangą panaudai tiksliai nurodyti 

panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, priminti vartotojui 

apie besibaigiantį panaudos terminą; 

18.4. užtikrinti bibliotekos renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą; 

18.5. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus 

kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose. 

18.6. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal 

reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos 

Respublikos standartuose; 

18.7. nustatyti žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus 

tvarką; 

18.8. viešai paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi biblioteka taisykles; 

18.9. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, 

reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei 

kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (progimnazijos bendruomenės) 

poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei 

gerinti; 

18.10.kreiptis į progimnazijos direktorių nustačius neteisėtus bibliotekos 

dokumentų ar       kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo 

atvejus; 

18.11.informuoti apie naujai gautus dokumentus ir teikiamas paslaugas. 

        

V. VADOVĖLIŲ  TAUSOJIMO  TVARKA 

 

19. Mokiniai, gavę vadovėlius, privalo rašalu užpildyti vadovėlio gale esančią lentelę, 

įrašydami mokslo metus, savo klasę, pavardę, vadovėlio būklės įvertinimą. 

20. Visi vadovėliai turi būti aplenkti. 

21. Už pamestą ar sugadintą (suteptą, sulietą, suplėšytu viršeliu, išplėšytais lapais) 

vadovėlį mokinys turi atsiskaityti su biblioteka: nupirkti tokį patį ar kitą mokyklai 

reikalingą vadovėlį. 

22. Atsisakius atlyginti žalą, kitais mokslo metais tam mokiniui vadovėlis neišduodamas. 

23. Mokslo metų eigoje ir pabaigoje mokinys privalo grąžinti sutvarkytus (ištrintus, 

suklijuotus) vadovėlius. 

24. Mokiniai, išeinantys iš progimnazijos, turimus vadovėlius grąžina dalykų 

mokytojams, kurie tai patvirtina savo parašu mokinio atsiskaitymo lapelyje. 



25. Asmens dokumentai išeinantiems iš progimnazijos moksleiviams ir progimnazijos 

darbuotojams išduodami tik pateikus nustatytos formos atsiskaitymo lapelį su 

bibliotekininko parašu į raštinę. 

26. Vadovėliai vasaros darbams išduodami už piniginį užstatą. 

27. Mokiniai, pereinantys į kitas mokyklas, išleidžiami be vadovėlių, bet, sutarus su 

kitos mokyklos administracija,  gali būti skolinami. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Parengė  

bibliotekos vedėja Lilija Žalnierienė 

2012-10-15 

 

 

 

SUDERINTA 

 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja 

Milita Mickevičienė 

2012-10-16 

 


