NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Naudojimosi biblioteka taisyklės nustato bendrą naudojimosi bibliotekos fondais tvarką,
vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę. Taisyklės parengtos vadovaujantis ,,Pavyzdinėmis
naudojimosi biblioteka taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m.
rugpjūčio 20 d. išleistu įsakymu Nr. ĮV-442.
2. Bibliotekos fondais nemokamai gali naudotis visi mokyklos bendruomenės nariai.
II. VARTOTOJO APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA
3. Bibliotekos lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepriklausomai nuo
apsilankymo tikslo (paimti ar grąžinti dokumentą, gauti informaciją, aplankyti parodą, dalyvauti
renginyje ir pan.).
4. Dokumentai, išduodami į namus, įrašomi į skaitytojų formuliarus. Vartotojas savo
formuliare pasirašo už kiekvieną dokumentą. Jį grąžinus, matant vartotojui, pasirašo
bibliotekininkas.
5. Enciklopedijos, albumai, žinynai, žodynai, vaizdo ir garso kasetės, elektroniniai
dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje. Išimties tvarka (aptarus
užduotį/projektą su dalyko mokytoju/rengėju) skaitykloje esantys šaltiniai gali būti išduodami 1-3
dienoms mokiniui/mokytojui į namus.
III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
6. Skaitytojas turi teisę:
6.1. gauti reikiamus bibliotekos dokumentus į namus ar į skaityklą;
6.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą;
lankyti bibliotekoje rengiamas parodas.
7. Skaitytojai privalo ne vėliau kaip po mėnesio grąžinti knygas/dokumentus. Reikalui esant,
gali jais naudotis ilgiau (laikas pratęsiamas).
8. Dalis dokumentų iš bibliotekos gali būti laikinai perduodami į kabinetus, pradines klases.
IV. NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS, KOPIJAVIMO APARATAIS, MOKINIŲ DARBŲ
(KNYGŲ) ĮRIŠIMO PRIETAISU, MULTIMEDIJA REIKALAVIMAI
9. Skaitykloje esantys kompiuteriai skirti informacijos paieškai interneto tinkluose,
bibliotekų duomenų bazėse ir kompaktiniuose diskuose (CD-ROM, DVD ir kt.), darbui su
elektroniniu dienynu, informacijos atsispausdinimui. (Jeigu kompiuteris neužimtas mokymo(si)
tikslais, vartotojai gali naudotis kompiuteriu savo individualioms reikmėms, tačiau draudžiama
žaisti smurtinius žaidimus, žiūrėti netinkamo turinio filmus, videoįrašus, tinklapius ir pan.)
10. Naudotis kompiuteriais gali visi mokyklos bendruomenės nariai (popierių spausdinimui
atsineša patys vartotojai). Interneto paslaugos nemokamos.
11. Pirmenybė naudotis kompiuteriu teikiama:
11.1. mokytojams, vedantiems skaitykloje pamokas, vykdantiems projektinę veiklą,
dirbantiems su ypatingų poreikių vaikais ir pan.;
11.2. mokiniams, atliekantiems individualias užduotis kompiuteriu;
11.3. mokiniams/mokytojams, norintiems atsispausdinti dokumentus;
11.4. mokiniams, atliekantiems individualias/grupines užduotis kompiuteriu, rašantiems
referatus, besinaudojantiems el. dienynu ir kt.;

11.5. mokytojams, pildantiems dienyną, rengiantiems užduotis ir pan..
12. Jeigu kompiuteris neužimtas mokymo(si) tikslais, vartotojai gali naudotis kompiuteriu
savo individualioms reikmėms, pramogai, poilsiui. Neleidžiama žaisti smurtinių žaidimų, skaityti
informacijos, skatinančios pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą.
13. Draudžiama neštis maistą iš valgyklos į skaityklą bei valgyti dirbant kompiuteriu.
14. Atsineštus ,,atmintukus“ privalu tikrinti antivirusine programa.
15. Pastebėjus kompiuterio gedimą, būtina nedelsiant informuoti bibliotekininkę.
V. BAIGIAMOSIOS NUOTATOS
16. Vartotojai, pažeidę naudojimosi kompiuterizuota skaitykla taisykles, netenka teisės
naudotis kompiuterizuotos skaityklos paslaugomis.
17. Apie piktybiškus taisyklių pažeidimus, padarytą materialinę žalą informuojami mokinio
klasės auklėtoja, tėvai bei administracija.
_________________________

