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I. BENDROJI DALIS 

1. Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos (toliau – gimnazijos) 

Naudojimosi biblioteka taisyklės nustato bendrą naudojimosi gimnazijos biblioteka tvarką. 

2. Biblioteka dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos bibliotekų įstatymu, direktoriaus įsakymais, gimnazijos bibliotekos nuostatais, šiomis 

taisyklėmis ir kt. teisės aktais. 

3. Naudotis biblioteka turi teisę tik gimnazijos bendruomenės nariai. 

4. Bibliotekos dokumentų fondai yra gimnazijos turtas, saugomas valstybės įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 

II.  VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA 

5. Mokiniai ir darbuotojai,  norėdami naudotis gimnazijos bibliotekoje saugomais 

dokumentais, neprivalo užsiregistruoti bibliotekoje. 

6. Mokinių sąrašai parsiunčiami iš Mokinių registro, o darbuotojų – iš gimnazijos 

duomenų bazės. 

7. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir 

įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare. 

8. Mokinio ir darbuotojo pažymėjimai suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos 

dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą. 

9. Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau kaip 5 dokumentus ir ne ilgesniam kaip 30 

dienų laikotarpiui. Esant reikalui, bibliotekos darbuotojos šį laiką gali pratęsti. 

10. Viešos interneto prieigos paslaugos gimnazijos bibliotekoje vartotojams teikiamos be 

mokinio ir darbuotojo pažymėjimų. 

11. Spausdinti, kopijuoti, skenuoti galima UKG spausdinimo – kopijavimo sistema MyQ.  

 

III. VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

12. Vartotojas turi teisę: 

12.1.  gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų; 



12.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas 

paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras; 

12.3. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga 

kaip informacijos paieškos priemonėmis; 

12.4. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos 

Respublikos autorių teisių. 

12.5. pareikšti savo nuomonę dėl bibliotekos veiklos bei aptarnavimo sąlygų. 

13. Vartotojas  privalo: 

13.1 neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai 

išduotų dokumentų apskaitą; 

13.2. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos 

terminą; 

13.3. gavus dokumentus panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšimų, subraukymų ar kt. 

sugadinimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui; 

13.4. tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus; 

13.5. laikytis naudojimosi biblioteka taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje 

reikalavimų; 

13.6. skaitytojai, pametę bibliotekos knygą, privalo grąžinti tokią pačią knygą ar kitą – 

bibliotekos pripažintą lygiaverte pamestajai; 

13.7. skaitytojai už sugadintą bibliotekos knygą ar kitą dokumentą atsako kaip už pamestą; 

13.8. nekeisti fondų sustatymo tvarkos; 

13.9. mokiniai, baigę gimnaziją ar dėl kokių kitų priežasčių nutraukę mokymąsi, taip pat 

darbuotojai nutraukę darbo sutartį, privalo atsiskaityti su biblioteka. 

14. Vartotojui draudžiama: 

14.1. naudotis kito vartotojo pažymėjimu, perduoti savo pažymėjimą kitam asmeniui; 

14.2. be  bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba 

atsisiųstą iš interneto programinę įrangą; 

14.3. 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; 

14.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais (kalbėti) bibliotekos patalpose; 

14.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia bibliotekos paskirčiai. 

15. Vartotojo atsakomybė: 

15.1. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, turi pakeisti 

juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais; 



15.2. žalos neatlyginus, ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka; 

15.3. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir 

žalą, padarytą bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai bibliotekos naudojimosi 

taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka; 

15.4. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekos naudojimosi 

taisykles, terminuotam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka. 

 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS: 

16. Biblioteka turi šias teises: 

16.1. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos 

terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką; 

16.2. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems 

dokumentams; 

16.3. padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos 

dokumentus išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka; 

16.4. bibliotekos darbuotojų sprendimu laikinai apriboti vartotojų teisę naudotis biblioteka, 

jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse 

nustatytų reikalavimų; 

16.5. dėl fondų pagrindinio valymo ir kitų bibliotekos vidaus darbų tiek, kiek būtina, vieną 

darbo dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, prieš tai sprendimą suderinus su 

įstaigos vadovu. 

15. Biblioteka, aptarnaudama lankytojus ir vartotojus, privalo: 

17.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėmis, lygių galimybių, teisingumo, 

nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis; 

17.2. išduodant bibliotekos dokumentus panaudai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo 

datą), priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą; 

17.3. užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, kuriems dėl 

pagrįstų priežasčių reikia specialiųjų paslaugų ar aptarnavimo sąlygų; 

17.4. informuoti lankytojus apie dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas; 

17.5. užtikrinti galimybę lankytojams naudotis bibliotekos fondais. 

____________________ 


