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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO UGNĖS  KARVELIS  GIMNAZIJOS 

NAUDOJIMOSI  BIBLIOTEKOS   SKAITYKLA  TAISYKLĖS   

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

1. Naudojimosi skaitykla taisyklės (toliau – taisyklės) nustato bendrą naudojimosi Vytauto 

Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos bibliotekos skaityklos fondais tvarką. 

2. Skaityklos fondai yra gimnazijos turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.  

3. Skaityklos kompiuterinė įranga naudojama tik gimnazijos bendruomenės ugdymo proceso 

reikmėms tenkinti, informacijos paieškai internete, nemokamai. 

4. Gimnazijos skaitykla ir joje esančiais fondais gali naudotis visa gimnazijos bendruomenė, 

besilaikanti šių taisyklių. 

5. Viešos interneto prieigos paslaugos gimnazijos bibliotekoje vartotojams teikiamos 

nemokamai. 

6. Skaitykloje esančiais dokumentais galima naudotis tik skaitykloje. 

 

II. LANKYTOJŲ  TEISĖS,  PAREIGOS  IR  ATSAKOMYBĖ 

7. Lankytojai turi teisę: 

7.1. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga kaip 

informacijos paieškos priemonėmis; 

7.2. gauti išsamią informaciją apie skaityklos fondą ir jos teikiamas paslaugas; 

7.3. lankytis skaitykloje rengiamose parodose ir kituose renginiuose; 

7.4. metodinės medžiagos, projektinių darbų rengimui bei pasiruošimui pamokoms; 

7.5. dirbti prie kompiuterio ne ilgiau kaip 45 min. 

8. Lankytojai privalo: 

 8.1. susipažinti su naudojimosi skaitykla taisyklėmis; 

8.2. tausoti ir saugoti skaityklos dokumentus, negadinti skaityklos inventoriaus; 

8.3. savarankiškai nejungti skaitykloje esančių techninių priemonių (kompiuterių ir kt.); 

8.4. skaityklos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir 

bibliotekininkui; 

8.5. baigęs darbą sutvarkyti savo darbo vietą. 

 

 



9. Lankytojams draudžiama: 

9.1. be  bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba 

atsisiųstą iš interneto programinę įrangą; 

9.2. 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; 

9.3. naudotis mobilaus ryšio telefonais (kalbėti); 

9.4. užsiimti veikla, prieštaraujančia bibliotekos paskirčiai; 

9.5. keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką. 

10. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems skaityklos  naudojimosi 

taisykles, terminuotam laikui gali būti apribota teisė naudotis skaitykla. 

 

        

 


