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TVIRTINU
Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos
Direktorius
________________Zotikas Popovas

                          2009 02     

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI VILNIAUS PILAITĖS VIDURINĖS 
MOKYKLOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

I BENDROJI DALIS

Bendrosios naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato bendrą 
naudojimosi mokyklos bibliotekos fondais tvarką. Mokyklos bibliotekos taisyklės surašytos
vadovaujantis “Bendrosiomis naudojimosi biblioteka taisyklėmis” patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerijos įsakymu Nr. 95 išleistu 1998 02 10 d.

Biblioteka dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės 
nutarimais, mokyklos įsakymais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis.

Bibliotekos fondai yra saugomi valstybės.
Bibliotekos fondais gali naudotis visi tos mokyklos bendruomenės nariai.

II SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO 
ORGANIZAVIMAS

2.1 Asmenys, norintys naudotis  bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais informacijos 
šaltiniais, supažindinami su taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydami 
skaitytojo formuliare.

2.2 Norintys užsirašyti į biblioteką asmuo pateikia asmens dokumentą.
2.3 Pilaitės vidurinės mokyklos moksleiviai registruojami pagal patvirtintus  klasių 

sąrašus.
2.4 Bibliotekos lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo 

apsilankymo tikslo (paimti ar grąžinti spaudinį, gauti informaciją, aplankyti parodą ir 
pan.)

2.5 Skaitytojai ir lankytojai įtraukiami į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
standartu “Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai” (LST ISO 2789:2007).

III SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

3.1 Skaitytojas  į namus gali gauti ne daugiau kaip 3 spaudinius ir ne ilgiau kaip 2 
savaitėms (14 dienų).
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3.2 Didelę paklausą turintiems spaudiniams išdavimo į namus terminą gali nustatyti 
bibliotekininkė.

3.3 Retos knygos, enciklopedijos, albumai, ž inynai, žodynai, vaizdo ir garso kasetės, 
elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje ir 
specialioje vietoje bibliotekoje. Periodiniai leidiniai į namus neišduodami.

3.4 Skaitytojų prašymu naudojimosi spaudiniais terminas gali būti pratęstas, jeigu jų 
nereikalauja kiti skaitytojai.

3.5 Spaudinio grąžinimo data pratęsus terminą nurodoma skaitytojo formuliare. Skaitytojas 
savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį. Jį grąžinus, matant skaitytojui, pasirašo 
bibliotekininkas.

3.6 Spaudinių ir kitų dokumentų išdavimas įtrauktas į apskaitą vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos standartu “Bibliotekų fondo ir darbo apskaitos  vienetai” (LST ISO 
2789:2007).

IV  SKAITYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1 Skaitytojas turi teisę:

4.1.1 gauti iš bibliotekos fondo spaudinius laikinam naudojimui į namus ar į 
skaityklą;

4.1.2 gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą;
4.1.3 lankyti bibliotekoje rengiamas parodas.

4.2 Skaitytojas privalo:
4.2.1 tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius, negadinti bibliotekos inventoriaus;
4.2.2 neišnešti spaudinių ar kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie nėra įrašyti į 

skaitytojo formuliarą;
4.2.3 persinešti spaudinius iš abonemento į skaityklą (ir atvirkščiai) ar į namus  

galima tik leidus bibliotekos darbuotojui;
4.2.4 nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius arba pratęsti naudojimosi jais 

terminą;
4.2.5 neardyti katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti 

bibliotekos  ir skaityklos fondo sustatymo tvarkos;
4.2.6 pasikeitus asmens dokumentų duomenims  pranešti bibliotekos darbuotojui;
4.2.7 biliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti kitiems skaitytojams ir 

bibliotekininkams;
4.3 Skaitytojo atsakomybė:

4.3.1 praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu 
pat arba kitu bibliotekos fondui reikalingu spaudiniu ;

4.3.2 baigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis 
privalo atsiskaityti su biblioteka.

4.3.3 bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje 
nustatytą tvarką ar taisykles, terminuotam ar visam laikui(direktoriaus įsakymu) 
gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.
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V   BIBLIOTEKOS  PAREIGOS IR TEISĖS

5.1 Biblioteka privalo:
5.1.1 informuoti skaitytojus apie savo  naujai gautus spaudinius ir teikiamas 

paslaugas;
5.1.2 užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais;
5.1.3 tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą.

5.2 Biblioteka turi teisę:
5.2.1 imti užstatą iš skaitytojų už paimtus vadovėlius. Užstato dydį nustato pagal 

mokyklos direktoriaus išleistą 2009 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. V- 166 “Dėl 
vadovėlių tvarkos”;

5.2.2 negrąžinti  užstato skaitytojams, jeigu negrąžino pasiskolintų vadovėlių;
5.2.3 laikiniems skaitytojams riboti išduodamų spaudinių ir kitų dokumentų skaičių;
5.2.4 suderinus su mokyklos administracija vieną mėnesio darbo dieną neaptarnauti       

skaitytojų. Šią dieną skirti patalpų ir fondų valymui, dezinfekavimui, kitiems 
bibliotekos darbams;

5.2.5 teikti mokamas paslaugas pagal Kultūros ministerijos patvirtintą mokamų 
paslaugų sąrašą;

5.2.6 iš skaitytojų, turinčių teisę laikinai naudotis biblioteka, už paimtus į namus 
bibliotekos spaudinius imti rinkos kainos dydžio užstatą, ne mažesnį kaip 30 Lt 
(vienam dokumentui);

VI   VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA 
MOKINIAMS

6.1 mokiniai, gavę vadovėlius, privalo rašalu užpildyti vadovėlio gale esančią lentelę ar 
lapą, įvertindami vadovėlio būklę;

6.2 visi mokykloje naudojami vadovėliai turi būti aplenkti (asmeniniai taip pat). 
Neaplenktą mokyklos vadovėlį  mokytojas arba asmuo , atsakingas už vadovėlius, turi 
teisę iš mokinio paimti, remiantis direktoriaus išleistu  2009m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 
165 “Dėl vadovėlių priežiūros”;

6.3 už pamestą ar sugadintą ( suteptą, sulietą, suplėšytu viršeliu, išplėšytais lapais) 
vadovėlį mokinys turi atsiskaityti, remiantis direktoriaus išleistu  2009m. vasario 3 d. 
įsakymu Nr. 165 “Dėl vadovėlių priežiūros” nupirkti tokį patį ar kitą mokyklai 
reikalingą vadovėlį arba sumokėti jo rinkos kainą.

6.4 atsisakius atlyginti mokyklai  padarytą žalą, kitais mokslo metais tam mokiniui 
mokyklos vadovėlis  neišduodamas (Įsakymas 2009m. vasario 3 d. Nr. V-165 “Dėl 
vadovėlių priežiūros”;

6.5 mokslo metų eigoje ar mokslo metų pabaigoje  mokinys privalo grąžinti  sutvarkytus  ( 
ištrintus, suklijuotus) vadovėlius;
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6.6 mokiniai, išeinantys iš mokyklos, turimus vadovėlius  grąžina atitinkamų dalykų 
mokytojams, kurie tai patvirtina savo parašu “Vadovėlių grąžinimo lape”;

6.7 asmens dokumentai išeinantiems iš mokyklos ( taip pat ir ją baigusiems) išduodami  tik 
tuomet, kai į raštinę pateikia nustatytos formos atsiskaitymo lapelį su bibliotekininko 
parašu;

6.8 vadovėliai išduodami vasarai ( papildomam mokymui) už  piniginį užstatą;

6.9 mokiniai, pereinantys į kitas mokyklas, išleidžiami be vadovėlių, tačiau esant galimybei 
jie gali būti skolinami.

_____________________________________________
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BENDROSIOS NAUDOJIMOSI VILNIAUS PILAITĖS VIDURINĖS MOKYKLOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS



I BENDROJI DALIS


 Bendrosios naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato bendrą naudojimosi mokyklos bibliotekos fondais tvarką. Mokyklos bibliotekos taisyklės surašytos vadovaujantis “Bendrosiomis naudojimosi biblioteka taisyklėmis” patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsakymu Nr. 95 išleistu 1998 02 10 d.

Biblioteka dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, mokyklos įsakymais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis.


Bibliotekos fondai yra saugomi valstybės.


Bibliotekos fondais gali naudotis visi tos mokyklos bendruomenės nariai.


II SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS

2.1 Asmenys, norintys naudotis  bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais informacijos šaltiniais, supažindinami su taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydami skaitytojo formuliare.


2.2 Norintys užsirašyti į biblioteką asmuo pateikia asmens dokumentą.


2.3  Pilaitės vidurinės mokyklos moksleiviai registruojami pagal patvirtintus  klasių sąrašus.


2.4 Bibliotekos lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti ar grąžinti spaudinį, gauti informaciją, aplankyti parodą ir pan.)


2.5 Skaitytojai ir lankytojai įtraukiami į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu “Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai” (LST ISO 2789:2007).


III SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

3.1 Skaitytojas  į namus gali gauti ne daugiau kaip 3 spaudinius ir ne ilgiau kaip 2 savaitėms (14 dienų).
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3.2 Didelę paklausą turintiems spaudiniams išdavimo į namus terminą gali nustatyti bibliotekininkė.


3.3 Retos knygos, enciklopedijos, albumai, žinynai, žodynai, vaizdo ir garso kasetės, elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje ir specialioje vietoje bibliotekoje. Periodiniai leidiniai į namus neišduodami.


3.4 Skaitytojų prašymu naudojimosi spaudiniais terminas gali būti pratęstas, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai.


3.5 Spaudinio grąžinimo data pratęsus terminą nurodoma skaitytojo formuliare. Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį. Jį grąžinus, matant skaitytojui, pasirašo bibliotekininkas.


3.6 Spaudinių ir kitų dokumentų išdavimas įtrauktas į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu “Bibliotekų fondo ir darbo apskaitos  vienetai” (LST ISO 2789:2007).

IV  SKAITYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ


4.1 Skaitytojas turi teisę:


4.1.1 gauti iš bibliotekos fondo spaudinius laikinam naudojimui į namus ar į skaityklą;


4.1.2 gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą;


4.1.3 lankyti bibliotekoje rengiamas parodas.


4.2 Skaitytojas privalo: 


4.2.1 tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius, negadinti bibliotekos inventoriaus;


4.2.2 neišnešti spaudinių ar kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie nėra įrašyti į skaitytojo formuliarą;


4.2.3 persinešti spaudinius iš abonemento į skaityklą (ir atvirkščiai) ar į namus  galima tik leidus bibliotekos darbuotojui;


4.2.4 nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius arba pratęsti naudojimosi jais terminą;


4.2.5 neardyti katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti bibliotekos  ir skaityklos fondo sustatymo tvarkos;


4.2.6 pasikeitus asmens dokumentų duomenims  pranešti bibliotekos darbuotojui;


4.2.7 biliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkams;


4.3 Skaitytojo atsakomybė:

4.3.1 praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba kitu bibliotekos fondui reikalingu spaudiniu ;


4.3.2 baigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka.


4.3.3 bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar taisykles, terminuotam ar visam laikui(direktoriaus įsakymu) gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.
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V   BIBLIOTEKOS  PAREIGOS IR TEISĖS


5.1 Biblioteka privalo:

5.1.1 informuoti skaitytojus apie savo  naujai gautus spaudinius ir teikiamas paslaugas;


5.1.2 užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais;

5.1.3 tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą.

5.2 Biblioteka turi teisę:


5.2.1 imti užstatą iš skaitytojų už paimtus vadovėlius. Užstato dydį nustato pagal mokyklos direktoriaus išleistą 2009 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. V- 166 “Dėl vadovėlių tvarkos”;


5.2.2 negrąžinti  užstato skaitytojams, jeigu negrąžino pasiskolintų vadovėlių;

5.2.3  laikiniems skaitytojams riboti išduodamų spaudinių ir kitų dokumentų skaičių;

5.2.4  suderinus su mokyklos administracija vieną mėnesio darbo dieną neaptarnauti       skaitytojų. Šią dieną skirti patalpų ir fondų valymui, dezinfekavimui, kitiems bibliotekos darbams;

5.2.5  teikti mokamas paslaugas pagal Kultūros ministerijos patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą;

5.2.6  iš skaitytojų, turinčių teisę laikinai naudotis biblioteka, už paimtus į namus bibliotekos spaudinius imti rinkos kainos dydžio užstatą, ne mažesnį kaip 30 Lt (vienam dokumentui);

VI   VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA MOKINIAMS


6.1 mokiniai, gavę vadovėlius, privalo rašalu užpildyti vadovėlio gale esančią lentelę ar lapą, įvertindami vadovėlio būklę;


6.2  visi mokykloje naudojami vadovėliai turi būti aplenkti (asmeniniai taip pat). Neaplenktą mokyklos vadovėlį  mokytojas arba asmuo , atsakingas už vadovėlius, turi teisę iš mokinio paimti, remiantis direktoriaus išleistu  2009m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 165 “Dėl vadovėlių priežiūros”;

6.3  už pamestą ar sugadintą ( suteptą, sulietą, suplėšytu viršeliu, išplėšytais lapais) vadovėlį mokinys turi atsiskaityti, remiantis direktoriaus išleistu  2009m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 165 “Dėl vadovėlių priežiūros” nupirkti tokį patį ar kitą mokyklai reikalingą vadovėlį arba sumokėti jo rinkos kainą.

6.4  atsisakius atlyginti mokyklai  padarytą žalą, kitais mokslo metais tam mokiniui mokyklos vadovėlis  neišduodamas (Įsakymas 2009m. vasario 3 d. Nr. V-165 “Dėl vadovėlių priežiūros”;

6.5  mokslo metų eigoje ar mokslo metų pabaigoje  mokinys privalo grąžinti  sutvarkytus  ( ištrintus, suklijuotus) vadovėlius;
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6.6  mokiniai, išeinantys iš mokyklos, turimus vadovėlius  grąžina atitinkamų dalykų mokytojams, kurie tai patvirtina savo parašu “Vadovėlių grąžinimo lape”;

6.7 asmens dokumentai išeinantiems iš mokyklos ( taip pat ir ją baigusiems) išduodami  tik tuomet, kai į raštinę pateikia nustatytos formos atsiskaitymo lapelį su bibliotekininko parašu;

6.8 vadovėliai išduodami vasarai ( papildomam mokymui) už  piniginį užstatą;

6.9 mokiniai, pereinantys į kitas mokyklas, išleidžiami be vadovėlių, tačiau esant galimybei jie gali būti skolinami.

_____________________________________________


