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BENDROSIOS  NAUDOJIMOSI  ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO 

GIMNAZIJOS  BIBLIOTEKA - INFORMACINIU CENTRU IR SKAITYKLA 

T A I S Y K L Ė S 

 

I.   SKAITYTOJŲ  IR  LANKYTOJŲ  APTARNAVIMO  ORGANIZAVIMAS 

 

      1.  Skaitytojai aptarnaujami naudojant mokyklų bibliotekų informacinę sistemą (MOBIS). 

2. Mokytojai, gimnazistai bei kiti asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje - informaciniame 

centre saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti  ir įsigyti skaitytojo 

bilietą. 

      3. Bibliotekoje - informaciniame centre gimnazistai registruojami pagal gimnazijos patvirtintą 

mokinių sąrašą. 

4.   Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka- informaciniu centru ir 

skaitykla taisyklėmis ir  įsipareigoja  jas vykdyti. 

5. Lankytojas - kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje- informaciniame centre, nepaisant jo 

apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą iš bibliotekos pasiskolintą dokumentą, 

pratęsti jo grąžinimo terminą, gauti informaciją, aplankyti parodą ir pan.). 

 

II.  SKAITYTOJŲ  IR  LANKYTOJŲ  APTARNAVIMO  TVARKA 

 

6.   Skaitytojai ir lankytojai  aptarnaujami bibliotekoje - informaciniame centre  ir skaitykloje. 

7.   Skaitytojai į namus gali gauti ne daugiau kaip 6 spaudinius ir ne ilgesniam kaip 30 dienų 

laikotarpiui; mokomoji literatūra (vadovėliai, atlasai  ir kt.) išduodama visiems mokslo metams. 

8. Reti ir vertingi, informaciniai leidiniai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik  

skaitykloje. Žurnalai į namus išduodami ne ilgesniam kaip  3 dienų laikotarpiui. 

      9.   Už laiku negrąžintą grožinės literatūros knygą imamas  5 ct  mokestis už parą.  

      10. Spaudinio ar kito dokumento grąžinimo data nurodoma knygos grąžinimo terminų lapelyje. 

      11. Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais terminas du kartus gali būti pratęstas, jeigu jų  

nereikalauja kiti skaitytojai.  

      12.   Iš skaitytojų, turinčių teisę laikinai naudotis biblioteka- informaciniu centru (studentai, kitų 

mokyklų mokiniai, mokytojai  ir kt.), už paimtus į namus  spaudinius imamas spaudinio 

preliminarią kainą atitinkantis užstatas. Minimalus užstato dydis 20 Lt. 

     13.  Užstatas laikinam skaitytojui negrąžinamas, jeigu jis per 4 mėn. neatnešė pasiskolintų 

leidinių. 

     14.  Laikiniems skaitytojams išduodami  ne daugiau kaip 3 spaudiniai 

     15.  Skaitykloje gimnazijos bendruomenės nariai  gali naudotis kompiuteriais ir spausdinimo 

paslaugomis. 
 

III. SKAITYTOJO  TEISĖS  IR  PAREIGOS 

 

      16.     Skaitytojas turi teisę: 

      16.1.  gauti iš bibliotekos - informacinio centro fondo spaudinius laikinam naudojimuisi į 

namus; 

      16.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos- informacinio centro ir skaityklos fondą ir jų 

teikiamas paslaugas; 

      16.3. naudotis visais turimais informacijos šaltiniai ( spaudiniais, vadovėliais, periodiniais 

leidiniais, internetu ir kt.); 
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      16.4.   pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu ar elektroniniu paštu; 

      16.5.   lankytis skaitykloje  rengiamose parodose ir kituose renginiuose; 

      16.6.   pareikšti savo nuomonę žodžiu ar raštu apie bibliotekos- informacinio centro ir skaityklos 

darbą ir jos teikiamas paslaugas,  prašyti pratęsti spaudinių grąžinimo terminą. 

17.  Skaitytojas  privalo: 

       17.1.    tausoti ir saugoti bibliotekos- informacinio centro ir skaityklos  spaudinius, negadinti  jų 

inventoriaus; 

17.2      neišnešti spaudinių iš bibliotekos- informacinio centro ir skaityklos  patalpų, jei jie  

neįtraukti į  MOBIS; 

17.3.     nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius arba pratęsti naudojimosi jais terminą; 

 nekeisti knygų sustatymo tvarkos; 

17.4      pasiibaigus mokslo metams ar išvykstant iš gimnazijos atsiskaityti su  biblioteka-  

informaciniu centru  ir skaitykla; 

17.5      bibliotekos- informacinio centro  ir skaityklos patalpose nebūti su paltais ar  striukėmis,   

nevalgyti, negerti, nesinaudoti mobiliuoju telefonu, laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems 

skaitytojams; 

18.  Skaitytojo  atsakomybė: 

18.1.    praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba 

bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu, arba sumokėti jos kainą; 

      18.2.   už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus spaudinius atsako 

tėvai  ar globėjai; 

      18.3.    gimnazistas, negrąžinęs grožinės literatūros arba vadovėlių mokslo metų pabaigoje, 

praranda teisę kitiems mokslo .metams  gauti vadovėlius ir kitą literatūrą kol pilnai neatsiskaitys su 

biblioteka- informaciniu centru ir skaitykla; 

      18.4.   skaitytojai privalo laikytis naudojimosi kompiuterine technika ir darbo saugos taisykių; 

      18.5.   pirmą kartą tyčia sugadinęs bibliotekos- informacinio centro ir skaityklos turtą ar įvykdęs 

kitus naudojimosi biblioteka- informaciniu centru ir skaitykla  taisyklių pažeidimus,  skaitytojas gali 

būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį informuota(s)  auklėtoja(s), tėvai ar globėjai; 

      18.6.   skaitytojams, nesilaikantiems ar pažeidinėjantiems  nustatytą tvarką ar naudojimosi  

gimnazijos biblioteka- informaciniu centru ir skaitykla taisykles, gali būti laikinai arba visam laikui 

atimta teisė naudotis biblioteka- informaciniu centru ir skaitykla; 

 

IV.  DARBUOTOJŲ  PAREIGOS  IR  TEISĖS 

 

19.   Darbuotojai  privalo: 

19.1.  informuoti skaitytojus apie gimazijoje esančių spaudinių ir kitų dokumentų fondą, 

teikiamas paslaugas ir  organizuojamus renginius; 

19.2.   užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos- informacinio centro ir skaityklos  

fondais ir informacinėmis technologijomis; 

19.3.   diferencijuotai naudoti individualaus ir masinio darbo formas ir metodus; 

19.4.   nuolat tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą; 

19.5.   panaudoti viso Lietuvos bibliotekų fondo galimybes tenkinant skaitytojų poreikius. 

20.  Darbuotojai  turi  teisę: 

20.1.   imti mokestį už bibliotekos - informacinio centro leidinių negrąžinimą nurodytu laiku.  

Mokestis pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos, pasibaigus spaudinio grąžinimo terminui, 5 ct  už 

kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam spaudiniui. 

20.2.   iš skaitytojų, turinčių teisę laikinai naudotis  biblioteka- informaciniu centru, už paimtus į 

     namus  spaudinius ir kitus dokumentus, imti  ne mažesnį kaip 10 Lt užstatą už vieną leidinį; 

      20.3. negrąžinti užstato laikinam skaitytojui, jeigu jis per 4 mėn. neatnešė pasiskolintų  

spaudinių ir kitų dokumentų; 

20.4.   laikiniems skaitytojams išduoti ne daugiau kaip 3 leidinius. 

___________________________________________________________ 


