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VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJOS BIBLIOTEKOS  

TAISYKLĖS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus kooperacijos kolegijos (toliau – Kolegijos) bibliotekos (toliau – Bibliotekos) 

taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrą naudojimosi Bibliotekos informacijos ištekliais 

ir  paslaugomis tvarką. 

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme 

(Žin., 2004, Nr. 120-4431), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos Respublikos standartuose, 

kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatytas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. IV-442. Kitos sąvokos:  

Bibliotekos fondas – visi leidiniai, kuriais Biblioteka aprūpina savo vartotojus: leidiniai, 

sukaupti Bibliotekoje ir elektroniniai ištekliai, pasiekiami nuotoliniu būdu, kurių nuolatinei 

ar laikinai prieigai įgytos teisės.  

Bibliotekos paslauga – bet kokia paslauga, sukurta vykdant Bibliotekos veiklą ir naudojant 

Bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, Bibliotekos įrenginius, 

patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais 

nustatytą mokestį. 

Vartotojas – asmuo, Taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis Bibliotekos 

paslaugomis.  

Vartotojų aptarnavimas – Bibliotekos veikla, apimanti vartotojams suteikiamas paslaugas 

Bibliotekoje ir už jos ribų  (telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis).  

Kolegijos bendruomenės nariai – Kolegijos studentai, mokslo pedagoginis personalas ir 

kiti darbuotojai. 

Skaitykla – Bibliotekos patalpa, kurioje vartotojai naudojasi Bibliotekos teikiamomis 

paslaugomis ir ištekliais vietoje.  

Tarpbibliotekinis abonementas (toliau TBA) – leidinių skolinimo, informacijos ir 

reprografijos paslaugos, kurias bendradarbiavimo pagrindu organizuoja bibliotekos.  

3. Biblioteka yra Kolegijos struktūrinis padalinys. 

4. Biblioteka veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, 

Kolegijos statutu, direktoriaus įsakymais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis Taisyklėmis. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=238641&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29193&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=314801&p_query=&p_tr2=2
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5. Bibliotekos fondas yra Kolegijos turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. 

Bibliotekos spaudiniais panaudos pagrindais turi teisę naudotis visi Lietuvos Respublikos 

gyventojai, užsienio piliečiai, juridiniai asmenys, tačiau Kolegijos bendruomenės nariai turi 

pirmenybę prieš kitus vartotojus. 

6. Biblioteka kiekvienam skaitytojui garantuoja išsamią informaciją apie spaudinius, 

neatsižvelgdama į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją bei 

jų prieinamumą. 

7. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, įtrauktas į Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos patvirtintą „Bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų 

sąrašą“. Mokamų paslaugų įkainiai tvirtinami Kolegijos direktoriaus įsakymu.  

8. Kiekvienas vartotojas privalo susipažinti su Taisyklėmis. Naudojimasis Bibliotekos 

teikiamomis paslaugomis prilygsta sutikimui laikytis šių Taisyklių.  

9. Bibliotekos darbuotojai neatsako už Bibliotekoje paliktus vartotojų daiktus. 

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

10. Vartotojų registracija ir identifikacija: 

10.1.  Kolegijos bendruomenės nariai Bibliotekos vartotojais tampa priimant juos studijuoti 

ar dirbti į Kolegiją ir užregistravus juos informacinės sistemos ALEPH vartotojų bazėje; 

10.2. ne Kolegijos bendruomenės nariai registruojami, jei pateikia studento pažymėjimą, 

pasą ar asmens tapatybės kortelę; 

10.3. registracijos Bibliotekoje metu vartotojai privalo susipažinti su Taisyklėmis ir 

įsipareigoti jų laikytis; 

10.4. Kolegijos bendruomenės nariai Bibliotekos informacinėje sistemoje identifikuojami ir 

aptarnaujami  tik su galiojančiais Kolegijos studento/darbuotojo pažymėjimais, amens 

tapatybės kortele,  pasu, vairuotojo pažymėjimu (išduotu po 2003-01-01) (toliau – vartotojo 

tapatybės dokumentas);  

10.5. vartotojas identifikuojamas ir aptarnaujamas nuskaičius tapatybės dokumente 

brūkšninį kodą; 

10.6. vartotojas, pasikeitęs pavardę, elektroninio pašto adresą ar gyvenamąją vietą, praneša 

apie tai Bibliotekos darbuotojui. 

11. Dokumentų užsakymas, skolinimas, skolinimo termino pratęsimas, grąžinimas: 

11.1. Kolegijos bendruomenės nariai gali užsisakyti dokumentus Bibliotekos bendrajame 

(kompiuteriniame) kataloge, skolintis juos į namus, pratęsti jų grąžinimo terminą;  

11.2. ne Kolegijos bendruomenės nariai dokumentais naudojasi tik skaityklose; 



 

 

3 

11.3. mokomieji leidiniai skolinami vienam semestrui, jų kiekis neribojamas; 

11.4. mokslinės ir grožinės literatūros skolinimo į namus terminas ir kiekis priklauso nuo 

turimų egzempliorių skaičiaus bei paklausos ir gali skirtis Bibliotekos padaliniuose; 

11.5. vienintelis mokslinės literatūros egzempliorius, išleistas per paskutinius 5 metus, į 

namus neskolinamas; 

11.6. vartotojui skolinamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius; 

11.7. vartotojas užsakytus  dokumentus abonemente pasiima pats; išimtis taikoma 

sergantiems, neįgaliems Kolegijos bendruomenės nariams – jiems dokumentus gali paimti 

kitas asmuo, pateikęs atstovaujamojo asmens įgaliojimą ir pažymėjimą bei savo asmens 

tapatybės dokumentą; 

11.8. paskolinto dokumento grąžinimo terminas gali būti pratęstas, jei jo nėra užsakę kiti 

vartotojai, arba sutrumpintas, jei dokumentas paklausus; naudojimosi vieninteliais 

dokumentais terminas nepratęsiamas; 

11.9. vartotojai privalo nustatytu laiku grąžinti pasiskolintus dokumentus arba pratęsti 

naudojimosi jais terminą. Pasibaigus leidinio skolinimo terminui ir negrąžinus dokumento 

arba jo nepratęsus, vartotojas privalo mokėti delspinigius (išskyrus ligos atvejus, jei 

pristatoma ligos pažymos kopija ar kitus išimtinius atvejus). Delspinigių dydis nustatomas 

Kolegijos direktoriaus įsakymu; 

11.10. skolininkams dokumentai neišduodami; 

11.11. licencijuojamomis ir testuojamomis duomenų bazėmis naudojasi tik Kolegijos 

bendruomenės nariai;vartotojai neaptarnaujami Bibliotekos švaros dieną – paskutinį 

mėnesio darbo penktadienį; 

11.12. baigiamieji darbai, kurie saugomi skaitykloje, į namus neišduodami, su jais galima 

susipažinti tik vietoje. Juos kopijuoti, skenuoti ar kitaip atgaminti reprografijos būdu 

draudžiama; 

11.13. konkrečios knygos išdavimo laikas nurodytas elektroniniame kataloge. Naujai 

gautiems ir didelę paklausą turintiems leidiniams išdavimo laikas gali būti sutrumpintas; 

11.14. paskolinto dokumento grąžinimo terminas gali būti pratęstas, jei jo nėra užsakę kiti 

vartotojai, arba sutrumpintas, jei dokumentas paklausus;  

11.15. užsakytas knygas pasiima asmeniškai pats skaitytojas, pateikęs skaitytoją 

identifikuojantį dokumentą. 

12. Tarpbibliotekinis abonementas (toliau – TBA): 

12.1. dokumentus, kurių nėra Bibliotekoje, Kolegijos bendruomenės nariai gali užsisakyti iš 

kitų Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų; 
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12.2. dokumentais, gautais per TBA, naudojamasi skaitykloje, jų grąžinimo laiką nurodo 

dokumentus atsiuntusi biblioteka; už sugadintą ar pamestą per TBA skolintą dokumentą 

vartotojas sumoka siuntusios bibliotekos nustatytą kainą. 

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

  

13. Vartotojas turi teisę: 

13.1. naudotis Bibliotekos informacijos ištekliais ir paslaugomis bei gauti išsamią informaciją 

apie tai; 

13.2. užsisakyti Bibliotekoje nesančius dokumentus per TBA iš kitų  šalies ir užsienio 

bibliotekų; 

13.3. pratęsti pasiskolintų dokumentų grąžinimo terminą, kol jis dar nepasibaigęs; 

13.4. naudotis Bibliotekos kompiuteriais (Kolegijos bendruomenės nariams); 

13.5. pareikšti savo nuomonę apie Bibliotekos darbą ir paslaugas, teikti pasiūlymus. 

14. Vartotojas privalo: 

14.1. laikytis Taisyklių; 

14.2. palikti apsiaustus, rankines, krepšius rūbinėje; 

14.3. pateikti galiojantį tapatybės dokumentą Bibliotekos darbuotojui; 

14.4. neišnešti  iš skaityklos dokumentų be bibliotekininko leidimo; 

14.5. patikrinti, ar pasiskolintame dokumente nėra defektų, o juos pastebėjus, parodyti 

Bibliotekos darbuotojui; kitu atveju  už sugadintą dokumentą atsako paskutinis juo naudojęsis 

vartotojas; 

14.6. sekti informaciją apie pasiskolintus dokumentus, jų grąžinimo terminus bei delspinigius 

Bibliotekos bendrajame kataloge; 

14.7. nustatytu laiku grąžinti pasiskolintus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą; 

pavėlavus grąžinti ar pratęsti, sumokėti delspinigius; 

14.8. reaguoti į Bibliotekos darbuotojų pateiktus žodžiu ar išsiųstus pranešimus ir 

perspėjimus; 

14.9. tausoti ir saugoti Bibliotekos dokumentus ir kitą turtą, nekeisti Bibliotekos fondų  

sustatymo; 

14.10. laikytis naudojimosi licencijuojamomis ir testuojamomis duomenų bazėmis tvarkos; 

14.11. netriukšmauti, nerūkyti, skaityklose išjungti mobilaus   telefono garsą, netrukdyti dirbti 

kitiems vartotojams ir Bibliotekos darbuotojams, laikytis kitų elgesio viešoje vietoje taisyklių; 

14.12. parodyti asmeninius daiktus, įsijungus Bibliotekos fondų apsaugos sistemai. 

15. Vartotojo atsakomybė: 
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15.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs dokumentą, vartotojas  privalo pakeisti jį tokiu pačiu 

arba Bibliotekos pripažintu lygiaverčiu (naujas dokumentas parenkamas įvertinus prarasto 

dokumento kainą, leidimo metus, turimų egzempliorių skaičių ir paklausą Bibliotekoje); 

15.2. vartotojas, grąžinęs dokumentą su kitu inventoriniu numeriu nei buvo paėmęs, atsako 

kaip už pamestą; dokumentai su kitų bibliotekų spaudais vietoj pamestųjų nepriimami; 

15.3. vartotojas, praradęs tapatybės dokumentą ir nepranešęs Bibliotekai apie jo dingimą, 

atsako už jo vardu paimtus ir negrąžintus dokumentus; draudžiama naudotis svetimu asmens 

tapatybės dokumentu; 

15.4. vartotojas, pažeidęs Taisykles, gali būti įspėjamas arba jam apribojama teisė naudotis 

Biblioteka. Bibliotekininkui pareikalavus, vartotojas privalo parašyti pasiaiškinimą. 

Bibliotekos direktorius apie netinkamą vartotojo elgesį informuoja fakulteto/instituto ar 

padalinio dekaną/direktorių ar Rektorių tarnybiniu raštu, kuriuo remiantis, drausminė 

nuobauda skiriama bendra tvarka; 

15.5. ne Universiteto bendruomenės narys, pažeidęs Taisykles, gali visam laikui netekti teisės 

naudotis Biblioteka, o apie jo netinkamą elgesį informuota mokymosi įstaiga ar darbovietė; 

15.6. studentai, baigę studijas, prieš akademines atostogas, ar dėl kitų priežasčių nutraukę 

studijas, ir darbuotojai, nutraukę darbo sutartį Universitete, prieš ilgalaikes stažuotes ar 

atostogas, grąžina Bibliotekai paimtus dokumentus bei atsiskaito už pamestus; 

15.7. sugadinus Bibliotekos turtą ar kitaip Bibliotekai padarius žalą, vartotojas atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka. 

 

______________________________ 

 


