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VILNIAUS TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJOS 

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Naudojimosi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos biblioteka – (toliau – biblioteka) taisyklės 

nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 

bibliotekoje (toliau – biblioteka) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir 

pareigas. 

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes gimnazijos bendruomenei naudotis leidinių 

fondu, kitais informacijos šaltiniais, garso atgaminimo aparatūra ir kita įranga. 

3. Bibliotekos fondai atviri, naudojimasis biblioteka yra nemokamas. 

II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO IR APTARNAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA 

4. Skaitytojai ir lankytojai bibliotekoje aptarnaujami abonemente ir skaitykloje. 

5. Asmenys, norintys naudotis bibliotekos fondu ir kitais informacijos šaltiniais, įtraukiami į 

kompiuterinę bibliotekos duomenų bazę arba užregistruojami užvedant skaitytojo formuliarą.  

6. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su Naudojimosi gimnazijos biblioteka 

taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti. 

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

apsilankymo tikslo (paimti, grąžinti spaudinį, gauti informaciją, naudotis fonotekos paslaugomis, 

naudotis kompiuteriu, atsispausdinti ir pan.). 

8. Skaitytojui mokomoji literatūra išduodama vieneriems mokslo metams, grožinė – 

mėnesiui. 

9. Reti ir vertingi vienetiniai leidiniai, kompaktinės bei vinilinės plokštelės į namus 

neišduodami, jais galima naudotis tik skaitykloje. 

10. Pagal  ŠMSM parvirtintas programas suskaitmenintais fonotekos įrašais, skirtais 

muzikologijos ir muzikos istorijos mokymuisi, galima naudotis ir nuotoliniu būdu vartotojui 

registruojantis duomenų perdavimo platformoje „PLEX MEDIA SERVICE“ . 

11. Vartotojų aptarnavimas vykdomas naudojant kompiuterinę informacinę sistemą MOBIS. 

Skaitytojui matant leidiniai įtraukiami į skaitytojo elektroninį formuliarą. Analogišku būdu grąžinamas 

spaudinys išbraukiamas. 

12. Nesant galimybių (interneto trikdžiai ar pan.) aptarnauti naudojantis MOBIS, išduodami 

leidiniai įrašomi į popierinį skaitytojo formuliarą. 

13. Lankytojai, besinaudojantys kompiuteriais, privalo laikytis naudojimosi gimnazijos 

kompiuteriais taisyklių. 

14. Kopijuoti galima spausdintus leidinius ar jų dalis bei garso dokumentus, kurie naudojami 

kaip pavyzdys nekomerciniais mokymo tikslais ir kiek tai susiję su mokymo programomis ir neviršija 

mokymui reikalingo mąsto. 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

15. Vartotojai turi teisę:  

15.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, 

aptarnavimo sąlygas ir procedūras; 
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15.2. naudotis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;  

15.3. gauti išsamią informaciją apie bibliotekoje teikiamas paslaugas;  

15.4. pateikti užklausą žodžiu, raštu, el. paštu; 

15.5. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų; 

15.6. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus; 

15.7. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga;  

15.8. pareikšti savo nuomonę apie biblioteką, jos fondus, aptarnavimą, renginius, teikiamas 

paslaugas žodžiu arba raštu.  

16. Mokytojai, įregistruoti bibliotekoje kaip skaitytojai, gali išsinešti į namus ar į kabinetą 

leidinius, užregistravus juos.  

17. Žodynai, vadovėliai ir kiti mokymui reikalingi leidiniai naudojami kabinetuose 

išduodami vieneriems mokslo metams. 

18. Vartotojams draudžiama:  

18.1. plėšyti ar kitaip gadinti spaudinius ir kitus dokumentus,  bibliotekos įrangą ir 

inventorių, kompiuterius, kompiuterinę įrangą, kopijavimo aparatus, garso ir vaizdo aparatūrą; 

18.2. bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę 

įrangą; 

19. Vartotojai privalo:  

19.1. tausoti ir saugoti bibliotekos įrangą, inventorių ir spaudinius, jų nebraukyti, nelankstyti, 

neplėšyti lapų, neišsinešti be leidimo spaudinių bei kitų dokumentų, esant būtinybei paimtus leidinius 

aplenkti, suklijuoti; 

19.2. bibliotekos kompiuterius naudoti tik pagal jų paskirtį; 

19.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos 

terminą; 

19.4. gavus spaudinį patikrinti, ar nėra jame defektų. Apie pastebėtus trūkumus informuoti 

bibliotekos darbuotoją. To nepadarius, už spaudinio ar kito dokumento sugadinimą atsako paskutinis 

juo naudojęsis skaitytojas; 

19.5. dėl kokių nors priežasčių nutraukus mokymąsi, atsiskaityti su biblioteka.  

20. Vartotojų atsakomybė:  

20.1. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos spaudinį, privalo jį pakeisti 

tokiu pat leidiniu, arba grąžinti lygiavertį iš bibliotekai reikalingų leidinių sąrašo, kurį pateikia 

bibliotekos darbuotojas, arba, jeigu nėra galimybių pakeisti tokiu pat leidiniu, atlyginti jo rinkos kainą;  

20.2. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus (įrangą) 

atsako tėvai arba globėjai; 

20.3. vartotojas, pažeidęs šias taisykles, gali būti įspėtas žodžiu arba raštu; 

20.4. nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi 

biblioteka taisykles, konservatorijos direktoriaus įsakymu gali būti terminuotam laikui atimama teisė 

naudotis biblioteka. Apie netinkamą konservatorijos moksleivių elgesį informuojama konservatorijos 

vadovybė; 

20.5. mokiniai, baigę mokyklą ar iš jos išstoję, mokytojai bei darbuotojai, pasibaigus jų darbo 

sutarčiai, privalo atsiskaityti su biblioteka. 

IV. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS 

21. Biblioteka aptarnaudama vartotojus  turi šias teises: 

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

bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis (vardas, pavardė); 

21.2. teikti kopijavimo paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla; 
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21.3. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik 

išimtinais atvejais, tinkamai informavus apie pasikeitimus, jų priežastį, trukmę; 

21.4. informuoti vartotojus apie naujai gautus dokumentus ir teikiamas paslaugas; 

21.5. tobulinti bibliotekos veiklą, vartotojų aptarnavimo organizavimą. 

____________________________________ 


