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KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA – INFORMACINIU CENTRU TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Naudojimosi biblioteka – informaciniu centru (toliau – biblioteka) taisyklės nustato vartotojų 

aptarnavimo ir registravimo Kėdainių profesinio rengimo centro (toliau – Centras) bibliotekoje 

tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas. 

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes Centro bendruomenei naudotis knygų fondu, kitais 

informaciniais šaltiniais, kompiuteriais ir kita įranga. 

3. Bibliotekos fondai atviri, naudojimasis jais yra nemokamas. 

 

II. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Skaitytojai ir lankytojai aptarnaujami užregistruojant skaitytojo formuliarą arba skaitykloje. 

5. Asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais informacijos šaltiniais, 

užregistruojami užvedant skaitytojo formuliarą. 

6. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su „Naudojimosi biblioteka – informaciniu centru 

taisyklėmis“ ir įsipareigoja jas vykdyti pasirašydamas skaitytojo formuliare. 

7. Bibliotekos lankytojas yra kiekvienas asmuo apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo 

tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį, gauti informaciją, naudotis kompiuteriu, aplankyti parodą ir 

pan.). 

8. Skaitytojui mokomoji literatūra išduodama vieneriems mokslo metams, grožinė literatūra -15 

dienų. 

9. Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems spaudiniams naudojimosi laiką nustato 

bibliotekininkas. 

10. reti ir vertingi informaciniai leidiniai, žodynai (išskyrus mokyklinius), vaizdiniai ir garso 

kompaktiniai diskai ir kasetės, elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Paklausus paskutinis 

bibliotekos-informacinio centro leidinys į namus neišduodamas. Juo galima naudotis tik 

bibliotekoje – informaciniame centre. 

11. Laikraščiai, einamojo mėnesio žurnalai į namus neišduodami, jais naudotis galima tik 

bibliotekoje- informaciniame centre. 

12. Mokytojams mokomieji ir kiti spaudiniai, reikalingi mokymo procesui, išduodami į kabinetus. 

13. Bibliotekoje – informaciniame centre vesti užsiėmimus, renginius ir naudotis esama įranga 

galima tik su mokytoju. 

14. Bibliotekoje – informaciniame centre vykstant pamokoms ar kitiems renginiams skaitytojai ir 

lankytojai neaptarnaujami. 

 

III. SKAITYTOJŲ, LANKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

15. Skaitytojas ir lankytojas turi teisę: 

15.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos – informacinio centro dokumentų fondą ir jo 

teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras; 

15.2. gauti iš bibliotekos – informacinio centro fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam 

naudojimui į namus ar į skaityklą; 
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15.3. naudotis bibliotekos – informacinio centro katalogais, kartotekomis ir kitomis informacijos 

paieškos priemonėmis; 

15.4. naudotis bibliotekos – informacinio centro kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša 

interneto prieiga; 

15.5. lankytis bibliotekoje- informaciniame centre rengiamose parodose ir kituose renginiuose; 

15.6. pateikti užklausą žodžiu/raštu; 

15.7. išsakyti savo nuomonę raštu/žodžiu apie bibliotekos – informacinio centro darbą ir jos 

teikiamas paslaugas, teikti pasiūlymus ir pageidavimus. 

16. Skaitytojas ir lankytojas privalo: 

16.1. į biblioteką – informacinį centrą ateiti be viršutinių rūbų – palikti juos rūbinėje; 

16.2. išjungti mobiliojo ryšio telefonus; 

16.3.suskambėjus skambučiui į pamoką, palikti biblioteką – informacinį centrą; 

16.4. tausoti ir saugoti bibliotekos – informacinio centro spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti 

inventoriaus; 

16.5. gautą knygą peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus (spaudos defektus, išplėštus lapus ir pan.) 

pranešti bibliotekininkui; 

16.6. neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos – informacinio centro patalpų, jei 

spaudiniai ir kiti dokumentai neįtraukti į skaitytojo duomenų apskaitą arba neįrašyti į skaitytojo 

formuliarą; 

16.7. nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais 

terminą, jeigu jų nepageidauja kiti skaitytojai; 

16.8. neardyti, nekeisti bibliotekos – informacinio centro fondų nustatytos tvarkos; 

16.9. bibliotekos – informacinio centro patalpose netriukšmauti, netrukdyti dirbti bibliotekininkui ir 

kitiems skaitytojams, lankytojams; 

17. Skaitytojo ir lankytojo atsakomybė: 

17.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas/ lankytojas privalo 

jį pakeisti tokiu pačiu arba bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu spaudiniu, o jei pakeisti 

neįmanoma – atlyginti sumokant 1,5 karto daugiau nei jo rinkos kaina; 

17.2. už nepilnamečių skaitytojų/lankytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus spaudinius ir 

kitus dokumentus atsako tėvai (globėjai, rūpintojai); 

17.3. mokinys, pabaigęs Centrą ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, ir Centro darbuotojas, 

nutraukęs darbo sutartį su Centru, privalo atsiskaityti su biblioteka – informaciniu centru;   

17.4. už mokomuosiuose kabinetuose esančius spaudinius atsako mokytojai: 

17.5. bibliotekos – informacinio centro skaitytojams, lankytojams, nesilaikantiems arba 

pažeidusiems nustatytą tvarką, Centro direktoriaus įsakymu terminuotam laikui gali būti atimta teisė 

naudotis biblioteka – informaciniu centru; 

17.6.skaitytojui ar lankytojui tyčia padarius žalą bibliotekos – informacinio centro inventoriui, yra 

sudaroma komisija, kuri įvertina žalos dydį ir nustato atlyginimo tvarką.  

 

 

IV. BIBLIOTEKOS – INFORMACINIO CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

18. Biblioteka – informacinis centras turi šias teises: 

18.1. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti 

bibliotekos – informacinio centro veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis; 

18.2. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos – informacinio centro dokumentų skaičių ir 

išdavimo terminus; 

18.3. Centro direktoriaus nustatyta tvarka teikti kopijavimo paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų 

pelno siekiančia veikla. 

19. Biblioteka – informacinis centras privalo: 



3 

 

19.1.vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, 

profesinės etikos principais, Bibliotekos – informacinio centro nuostatais ir šiomis Taisyklėmis; 

19.2. dokumentų išdavimo ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus Kultūros 

ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose (aktualia redakcija); 

19.3. informuoti vartotojus apie naujus leidinius; 

19.4. rengti apklausas dėl fondo komplektavimo ir aptarnavimo sąlygų gerinimo. 

 

V. SKAITYTOJŲ, LANKYTOJŲ DARBO SU KOMPIUTERIAIS TVARKA 

 

20. Bibliotekos – informacinio centro kompiuteriai yra Centro turtas, kuriuo gali naudotis Centro 

mokiniai ir darbuotojai. 

21. Darbui su kompiuteriais pirmumo teisę turi: 

21.1.Mokytojai, norintys vesti pamoką ar neformaliojo švietimo užsiėmimą; 

21.2. mokiniai, rengiantys projektus, rašantys referatus ir pan.; 

22. Kompiuteriai naudojami tik mokymo ir mokymosi tikslams. Draudžiama kompiuterį naudoti 

žaidimams, internete naršyti neetiškus puslapius, parsisiųsdinti ir įdiegti įvairiausias programas 

(žaidimus, muziką) be leidimo. 

23. Prie vieno kompiuterio ne pamokų metu dirba tik vienas lankytojas. 

24. Kompiuteriu dirbama tik vieną valandą, o esant reikalui laikas gali būti pratęsiamas. 

25. Dėl visų iškilusių darbo su kompiuteriu problemų informuojamas bibliotekininkas. 

26. Skaitytojai ir lankytojai, dirbdami prie kompiuterių, privalo laikytis tvarkos ir darbo saugos, 

nekalbėti mobiliaisiais, nekeisti darbalaukio fono, neįdiegti (ir neištrinti) programų be darbuotojo 

leidimo, savavališkai nejunginėti technikos priemonių. 

27. Mokiniai gali laikinai išsaugoti informaciją C diske. Galima reikalingą informaciją įsirašyti ar 

atsispausdinti Bibliotekoje – informaciniame centre esančiu spausdintuvu. 

28. Baigus darbą kompiuterizuota darbo vieta turi būti paliekama tvarkinga. 

 

VI. NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA – INFORMACINIU CENTRU TVARKA 

 

29. Bibliotekoje – informaciniame centre, suderinus su Centro direktoriumi, gali vykti pamokos, 

egzaminai, posėdžiai, rajoniniai ir respublikiniai seminarai, konferencijos ir kiti renginiai. 

30. Bibliotekoje – informaciniame centre galima naudotis esančia technika: kompiuteriais, 

multimedia projektoriumi, spausdintuvais, vaizdo kamera, fotoaparatu ir kt. 

31. Jei bibliotekoje – informaciniame centre vyksta renginys, tai organizatoriaus reikalavimu 

kitiems lankytojams dirbti prie kompiuterių neleidžiama. 

32. Visi  bibliotekos- informacinio centro lankytojai privalo tausoti techniką, inventorių, netrukdyti 

kitiems dirbti, apie pastebėtus technikos gedimus pranešti bibliotekos – informacinio centro 

darbuotojui. 

 

VII. MOKINIŲ ATSISKAITYMAS SU BIBLIOTEKA – INFORMACINIU CENTRU 

 

33. Mokiniai, išeinantys iš Centro mokslo metų viduryje arba jiems pasibaigus, turimus vadovėlius 

(mokymo priemones), kitus spaudinius grąžina į biblioteką – informacinį centrą bibliotekininkui, 

kuris pasirašo išeinančio mokinio atsiskaitymo lape. 

_________________________________________ 
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