
PATVIRTINTA 
Širvintų r. Gelvonų vidurinės 
mokyklos direktoriaus 2012 m. lapkričio 13 d  
įsakymu Nr. V-98 

NAUDOJIMOSI  BIBLIOTEKA TAISYKLĖS 

I.  BENDROSIOSIOS NUOSTATOS 
 

1.  Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) 
nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo  bibliotekoje tvarką, vartotojo teises, pareigas ir 
atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas. 

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos 
šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. 
Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos 
Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, 
Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros 
ministro įsakymu. Kitos sąvokos: 

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant 
bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir 
specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį. 

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant 
ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, 
naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje 
ir kitomis paslaugomis. 

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas 
bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio 
priemonėmis. 

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA 
 

4. Asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais informacijos 
šaltiniais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje. 
     5. Norintis užsirašyti į biblioteką asmuo pateikia asmens dokumentą (pasą, vairuotojo 
pažymėjimą ar pan.), iš kurio bibliotekos darbuotojas išrašo žinias, reikalingas skaitytojo 
formuliarui užpildyti. 
     6.  Širvintų r. Gelvonų vidurinės  mokyklos mokiniai registruojami pagal patvirtintus klasių 
sąrašus. 
      7. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su Bendrosiomis naudojimosi mokyklos 
biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti. 
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      8. Bibliotekos lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo 
apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą dokumentą, gauti informaciją, aplankyti 
parodą ir pan.)  

 9. Vieną kartą per metus vartotojai gali būti perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, 
būtinus bibliotekų veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai. 

10.  Bibliotekos fondas – valstybės ir mokyklos turtas, kurį privalu tausoti. 
 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 

11. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka: 
11.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, 

aptarnavimo sąlygas ir procedūras; 
11.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos 

priemonėmis; 
11.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti 

informacinę užklausą ir per naudojimosi taisyklėse apibrėžtą terminą gauti atsakymą; 
11.4. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga. 
12. Vartotojas privalo: 
12.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų; 
12.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į  išduotų dokumentų 

apskaitą; 
12.3. laiku grąžinti  gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti  terminą; 
12.4. gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą  patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, 

subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui. 
13. Vartotojui draudžiama: 
13.1. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba 

atsisiųstą iš interneto programinę įrangą; 
13.2. 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; 

13.3. naudotis mobiliojo ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos 
patalpose;  

13.4. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti 
mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt. 

14. Vartotojo atsakomybė: 
14.1. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą), turi 

pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais; 
14.2. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, 

bibliotekos  vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis 
biblioteka. 

 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS 
 

15. Biblioteka turi šias teises: 
15.1. nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles; 
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15.2. laikiniems skaitytojams riboti išduodamų spaudinių ir kitų dokumentų skaičių; 
     15.3. suderinus su mokyklos administracija, vieną mėnesio darbo dieną neaptarnauti skaitytojų. 
Šią dieną skirti patalpų ir fondų valymui, dezinfekavimui, kitiems bibliotekos darbams. 
     16. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo: 

16.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, 
profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis; 

16.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik 
išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus 
apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę; 

16.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos 
Lietuvos bibliotekų fondo galimybės; 

16.4.  informuoti skaitytojus apie savo spaudinių ir kitų dokumentų fondą ir teikiamas 
paslaugas; 

16.5. suteikti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais;  
16.6. diferencijuotai naudoti individualaus ir grupinio darbo formas; 
16.7.  teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens 

duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms 
duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 
direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298); 

16.8. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi  
biblioteka taisykles; 

16.9. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus 
bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus. 

 

V. VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA MOKINIAMS 
 
17. Mokiniai, iš mokytojo gavę vadovėlius, privalo užpildyti vadovėlio gale esančią lentelę, 

įvertindami vadovėlio būklę, vadovėlį aplenkti ir tausoti. 
18. Už pamestus ir sugadintus (pripaišytus, suteptus, suplėšytus) vadovėlius mokinys atsiskaito 

bibliotekininkui mokytojo liepimu: grąžinamas toks pat vadovėlis arba, bibliotekininkui sutikus, 
kitas vadovėlis ne mažesnės vertės, negu tas už kurį atsiskaitoma. 
     19. Mokiniai, išeinantys iš mokyklos mokslo metų eigoje, turimus vadovėlius grąžina juos 
išdavusiems mokytojams, kurie pasirašo išeinančio mokinio atsiskaitymo lapelyje. 
     20. Asmens dokumentai išeinantiems iš mokyklos (taip pat ir ją baigusiems) išduodami tik 
tuomet, kai į raštinę pateikia nustatytos formos atsiskaitymo lapelį su atskirus dalykus mokiusių 
mokytojų ir bibliotekininko parašais ir anspaudu. 

_______________________ 

Parengė bibliotekininkė  R. Ramaškevičienė 


