
BENDROSIOS NAUDOJIMOSI GIMNAZIJOS SKAITYKLA TAISYKLĖS 
 
 

 

SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS 

1.1.  Kiekvienas naujas skaitytojas supažindinamas su naudojimosi skaitykla taisyklėmis. 

1.2. Mokyklos skaityklos knygų fondu ir periodiniais leidiniais bendruomenės nariai gali naudotis 

tik skaityklos patalpose. 

1.3. Jei skaitykloje visos vietos užimtos, kiti lankytojai nebeįleidžiami. 

1.4. Paskutinę mėnesio darbo dieną lankytojai ir vartotojai neaptarnaujami. 

 

SKAITYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ 

SKAITYTOJAS TURI TEISĘ: 

2.1. Gauti išsamią informaciją apie skaityklos fondą ir jos teikiamas paslaugas.  

2.2. Naudotis visais turimais informacijos šaltiniais (spaudiniais, periodiniais leidiniais, internetu). 

2.3. Darbui skaitykloje mokytojai užsiregistruoja raštu iš anksto. 

SKAITYTOJAS PRIVALO: 

2.4 Užsiregistruoti „Naudojimosi kompiuterizuotomis darbo vietomis registracijos žurnale“. 

2.5. Tausoti ir saugoti skaityklos spaudinius, kompiuterius, negadinti skaityklos inventoriaus. 

2.6. Pastebėjus kompiuterį ar leidinį su defektu, pranešti bibliotekininkui. 

2.7. Nekeisti leidinių išdėstymo tvarkos. 

2.8. Neišnešti spaudinių iš skaityklos patalpų. 

2.9. Laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems. 

2.10. Skaityklos patalpose nevalgyti, negerti, nesinaudoti mobiliuoju telefonu. 

SKAITYTOJO ATSAKOMYBĖ: 

2.11. Nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos 

pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti pinigais. 

2.12. Už nepilnamečių skaitytojų sugadintus spaudinius atsako tėvai arba globėjai. 

2.13. Tyčia sugadinęs skaityklos turtą ar įvykdęs kitus skaityklos taisyklių pažeidimus, skaitytojas 

gali būti įspėtas, o apie jo netinkamą elgesį gali būti informuotas klasės auklėtojas, tėvai ar globėjai. 

2.14. Skaitytojams, nesilaikantiems skaityklos tvarkos taisyklių gali būti laikinai arba visam laikui 

atimta teisė naudotis skaitykla. 

 

 



SKAITYTOJO DARBO SU KOMPIUTERIAIS (IT) TVARKA 

3.1. Bibliotekos kompiuteriai yra mokyklos turtas, kuriuo gali naudotis visi bendruomenės nariai. 

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

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

(žaidimus, muziką) be leidimo, naudotis savo informacijos kaupikliais (išskyrus tuos atvejus, jeigu 

mokinys ateina į biblioteką su konkrečia mokytojo užduotimi). 

3.3. Darbui prie kompiuterių pirmumo teisę turi: 

3.3.1. mokytojai, norintys vesti pamoką, neformaliojo ugdymo užsiėmimus; 

3.3.2. mokiniai, atliekantys projektus, rašantys referatus ir kt. 

3.4. Prie vieno kompiuterio dirba tik vienas skaitytojas, išskyrus pamokas ar neformaliojo 

ugdymo užsiėmimus. 

3.5. Pirmenybę kompiuterizuotoje skaitykloje vesti pamokas turi tie mokytojai, kurie tose pamokose 

naudos IT. 

3.6. Jei skaitykloje vyksta renginys, organizatoriaus reikalavimu kitiems lankytojams dirbti prie 

kompiuterių neleidžiama. 

3.7.  Visos iškilusios darbo su kompiuteriais problemos sprendžiamos kartu su  bibliotekininku. 

3.8. Bibliotekoje ir skaitykloje privalu laikytis tylos, tvarkos ir darbo saugos.  

3.9. Nepalikti jokios informacijos ant darbalaukio (nes tvarkant kompiuterius iš darbalaukio 

informacija ištrinama). 

3.10. Nekeisti darbalaukio fono, neįdiegti (ir neištrinti) programų be bibliotekininko leidimo, 

savavališkai nejunginėti technikos priemonių. 

3.11. Baigus darbą kompiuterizuota darbo vieta paliekama tvarkinga.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

 


