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GARGŽDŲ ,,MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA  
TAISYKLĖS  

I. BENDROJI DALIS 

1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau-taisyklės) nustatyto bendrą naudojimosi 
Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos bibliotekos fondais tvarką. 

2. Bibliotekos fondai yra Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos  turtas, saugomas valstybės 
įstatymų nustatyta tvarka. 

3. Biblioteka turi teisę naudotis visi progimnazijos moksleiviai, mokytojai bei kiti jos 
darbuotojai. 

4. Biblioteka garantuoja teikiamos informacijos pilnumą, spaudinių ir kitų dokumentų 
prieinamumą. 

      II.  VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA 

5. Mokiniai ir progimnazijos darbuotojai registruojami bibliotekoje pagal patvirtintą 
mokinių ir  darbuotojų sąrašą. Registruotų vartotojų pagrindiniai duomenys (vardas, pavardė, klasė, 
adresas, telefonas) nurodomi skaitytojo formuliare ir/arba įvedami į kompiuterinę programą 
MOBIS. 

6. Vartotojai supažindinami su naudojimosi progimnazijos biblioteka taisyklėmis. 
7. Skaitytojai perregistruojami ir įregistruojami kiekvienais mokslo metais iš naujo. 
8. Bibliotekos lankytojas – kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo 

apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą dokumentą, pratęsti jo grąžinimo terminą, 
gauti informaciją, aplankyti parodą ar pan.). 

9. Skaitytojai ir lankytojai aptarnaujami bibliotekos abonemente ir skaitykloje. 
10. Skaitytojas į namus gali išsinešti ne daugiau 5 egz. spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 

dienų laikotarpiui. Mokytojams metodinė, dalykinė literatūra gali būti išduota vieneriems mokslo 
metams, jei bibliotekoje yra pakankamai egzempliorių. Naujai gauti, didelę paklausą turintys 
spaudiniai ir iš bibliotekoje veikiančių  laikinų parodų literatūra į namus neišduodama. 

11. Enciklopedijomis, žodynais, žinynais taip pat galima naudotis tik bibliotekos 
skaitykloje. 

12. Elektroninėje laikmenoje ar kompaktinėse plokštelėse esantys leidiniai išduodami 
bendra leidinių išdavimo tvarka. 

13. Dokumentų, taip pat ir periodinių (laikraščių, žurnalų), išduotis fiksuojama skaitytojo 
formuliare ir/arba MOBIS DB. 

14. Vadovėliai išduodami pagal ,, Mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų 
vadovėliais, mokymo priemonėmis tvarkos aprašą“ .( Direktoriaus patvirtinta 2013 m. vasario 28 d. 
įsakymu  Nr. 1-40). 

III. SKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

15. Skaitytojas turi teisę: 
15.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas, 

aptarnavimo sąlygas ir procedūras; 
15.2. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimuisi į 

namus ar į skaityklą; 



15.3. apsilankęs bibliotekoje, pateikti informacinę užklausą ir gauti atsakymą; 
15.4. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus; 
15.5. Dalyvauti bibliotekoje ir skaitykloje organizuojamose parodose ir  kituose 

renginiuose; 
15.6. reikšti nuomonę apie bibliotekos darbą; 
15.7. Gauti konsultaciją dėl literatūros paieškos. 
15.8. Teikti paramą mokyklos bibliotekai grožinės, mokslinės ar publicistinės literatūros 

leidiniais ar kitais dokumentais.  
16.  Skaitytojas privalo:  

16.1 . laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų; 
Bibliotekoje ir skaitykloje laikytis tvarkos ir tylos, kad nebūtų trikdomas kitų skaitytojų dėmesys ir 
darbas. 

16.2 . neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai 
išduotų dokumentų apskaitą; 

16.3 . laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nurodyti termino pratęsimo 
priežastis (liga, projektas, pasirengimas olimpiadai, egzaminams ir pan.); 

16.4 . nekeisti bibliotekos fondų išdėstymo tvarkos, tarp  lentynų nevaikščioti su 
kuprinėmis; 

16.5 . gavus dokumentus panaudai, informuoti bibliotekos darbuotojas dėl pastebėto 
leidybos broko, išplėšymų, subraukymų ir pan.; 

16.6 . pasikeitus duomenims (pavardė, klasė, tel. nr. ir pan.), nedelsiant informuoti 
bibliotekos darbuotoją; 

16.7 . pabaigęs  mokyklą ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi moksleivis privalo 
grąžinti visus bibliotekos dokumentus, negrąžinusiems - progimnazijos administracijos sprendimu 
,,Pradinio išsilavinimo pažymėjimas“ arba ,,Pagrindinio išsilavinimo I dalies baigimo 
pažymėjimas“ gali būti išduodamas vėliau, t.y., atsiskaičius bibliotekoje. 

17 Skaitytojui draudžiama: 

17.1. imti dokumentus kito vartotojo vardu arba kitam asmeniui; 
17.2. bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę 

įrangą; 
17.3. bibliotekoje, naudojantis interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, 

smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, platinti elektronines 
šiukšles, piktybines programas, virusus; naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais; 

17.4. užsiimti veikla, prieštaraujančia bibliotekos paskirčiai, pvz., organizuoti mitingus, 
platinti    atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas, triukšmauti, valgyti atsineštą maistą ir kt. 

18. Skaitytojo  atsakomybė:  
18.1.  praradęs ar sugadinęs dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat, 

bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti jo vertę pinigais rinkos kaina; 
18.2. skaitytojas, pažeidinėjantis bibliotekoje nustatytą tvarką (laiku negrąžinęs knygų, 

triukšmaujantis, nesilaikantis nustatytos tvarkos), ar tyčia sugadinus bibliotekoje esantį turtą yra  
įspėjamas, apie jo elgesį informuojamas klasės auklėtojas, tėvai ar globėjai. Skaitytojui, terminuotai 
arba visam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka; 

18.3. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus bei 
žalą, padarytą    kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai (įtėviai, globėjai) naudojimosi biblioteka 
taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS 

19. Biblioteka turi šias teises: 
19.1.  parengti naudojimosi taisykles; 



19.2. registruoti ir/ar perregistruoti vartotoją ir gauti bibliotekos veiklai būtinus vartotojo 
asmens duomenis;  

19.3. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos 
terminus; 

19.4. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir/ar ypač paklausiems 
dokumentams; 

19.5. laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas 
nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų 
reikalavimų; 

19.6. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo: 
19.6.1. užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais; 
19.6.2.  informuoti apie savo spaudinių ir kitų dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas; 
19.6.3.  elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį 

panaudos terminą; 
19.6.4. informuoti klasių vadovus, tėvus (globėjus) ir progimnazijos administraciją dėl 

nustatytu laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų;  
19.6.5.  informuoti progimnazijos administraciją, nustačius bibliotekos dokumentų ar kito 

turto pasisavinimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejus. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Naudojimosi progimnazijos biblioteka taisyklės parengtos vadovaujantis pavyzdinėmis 
naudojimosi biblioteka taisyklėmis, patvirtintomis LR kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d.  
įsakymu Nr. ĮV-442  (Žin., 2010 Nr. 101-5226) 

 

__________________________ 

 

 

 


