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VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS „LOKIUKAS“

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

1. BENDROJI DALIS
1.1. Bibliotekos fondai yra mokyklos turtas, saugomas valstybės įstatymų numatyta tvarka.
Mokyklos biblioteka turi teisę naudotis visi mokyklos mokiniai, darbuotojai, mokinių tėvai.

2. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS
2.1. Asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo
užsiregistruoti bibliotekoje.
2.2. Registruodamasis darbuotojas ar mokinys pateikia informaciją, kurios reikia skaitytojo
formuliarui užpildyti.
2.3. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir
įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.

3. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA
3.1. Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau kaip 2 spaudinius ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui
3.2. Reti ir vertingi, informaciniai leidiniai, kartografiniai, vaizdiniai, elektroniniai dokumentai į
namus neišduodami. Jais galima naudotis tik bibliotekoje.
3.3. Vadovėliai išduodami vieneriems mokslo metams.
3.4. Skaitytojo prašymu naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas gali būti pratęstas,
jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai.
3.5. Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį, dokumentą. Juos grąžinus,
formuliare pasirašo bibliotekininkas.

4. SKAITYTOJAS PRIVALO
4.1. Tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus.
4.2. Neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai neįrašyti į
skaitytojo bilietą.
4.3. Pasinaudojus skaityklos atvirose lentynose esančiais spaudiniais ir kitais dokumentais, padėti juos į tą
pačią vietą arba atiduoti bibliotekininkėms.
4.4. Nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą.
4.5. Bibliotekos patalpose laikytis tvarkos: netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams.

5. SKAITYTOJO ATSAKOMYBĖ:
5.1. Už pamestas ar sugadintas knygas ir vadovėlius skaitytojas moka tos knygos įsigyjimo kainą arba
privalo pakeisti tokiu pat ar bibliotekininkės pripažintu lygiaverčiu leidiniu.
5.2. Baigęs mokyklą arba dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys ir iš darbo išeinantis
mokyklos bendruomenės narys, privalo atsiskaityti su biblioteka.
5.3. Tyčia sugadinęs bibliotekos turtą privalo atlyginti padarytą žalą, o įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka
taisyklių pažeidimus, skaitytojas įspėjamas dėl netinkamo elgesio, gali būti informuojami tėvai ar globėjai.

