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I. BENDROJI DALIS

1. Vieningas skaitytojo paţymėjimas (toliau - Paţymėjimas) - dokumentas, identifikuojantis skaitytoją
visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemio programinę įrangą naudojančiose bibliotekose (toliau tekste
- LIBIS SAP).
2. Paţymėjimo naudojimo taisyklės nustato naudojimosi Paţymėjimu tvarką, teises bei atsakomybę.
3. Skaitytojas, turintis šį Paţymėjimą, gali skaityti visose LIBIS SAP (Priedas 1).
4. Šios taisyklės bendros visoms bibliotekoms, naudojančioms LIBIS SAP.
5. Senieji skaitytojų paţymėjimai lieka galioti tik toje bibliotekoje, kurioje buvo išduoti. Jų galiojimo laiką
nustato konkreti biblioteka.
II. VIENINGO SKAITYTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA
6. Paţymėjimas išduodamas asmeniui pirmą kartą registruojantis vienoje iš LIBIS SAP naudojančių
bibliotekų.
7. Paţymėjimas išduodamas sumokėjus nustatytą mokestį. Paţymėjimas atgal nepriimamas, sumokėti
pinigai negrąţinami.
8. Skaitytojai, įsigiję Paţymėjimą ir norintys skaityti kitose LIBIS SAP bibliotekose, privalo jose
uţsiregistruoti.
9. Registruojantis kitose LIBIS SAP bibliotekose mokestis neimamas, naujas Paţymėjimas neišduodamas:
9.1. šių bibliotekų registratūros darbuotojui parodomas jau turimas Paţymėjimas,
9.2. skaitytojas uţregistruojamas ir aptarnaujamas tuo pačiu Paţymėjimu.
10. Naujas skaitytojas registruojamas ir išduodamas Paţymėjimas pagal bibliotekose galiojančias Skaitytojų
registracijos ir aptarnavimo taisykles.
11. Keičiant skaitytojo grupę papildomas mokestis neimamas, naujas Paţymėjimas neišduodamas.
12. Naujas Paţymėjimas išduodamas skaitytojui jį praradus, sulauţius.
13. Praradus skaitytojo Paţymėjimą mokamas nustatyto dydţio bilieto pakeitimo mokestis. Mokestis
mokamas tai bibliotekai, kuri išduoda naują skaitytojo paţymėjimą, kitos bibliotekos duomenų bazėje tik
pakeičia paţymėjimo numerį.
III. TEISĖS
14. Paţymėjimas suteikia teisę:
14.1. Uţsiregistravus skaityti visose LIBIS SAP bibliotekose.
14.2 Uţsisakyti dokumentus.
14.3 Naudotis bibliotekų teikiamomis paslaugomis.

IV. SKAITYTOJAI PRIVALO
15 Uţsiregistruoti kiekvienoje pasirinktoje LIBIS SAP bibliotekoje.
16 Registruojantis pateikti registratūros darbuotojui turimą Paţymėjimą, asmens tapatybės dokumentą,
besimokantiems - studento ar moksleivio paţymėjimą;
17 Informuoti kiekvieną LIBIS SAP biblioteką, kurioje yra uţsiregistravęs apie:
17.1. paţymėjimo praradimą,
17.2. naujo Paţymėjimo įsigijimą;
17.3. registracijos duomenų pasikeitimus.
18. Vagystės atveju pateikti paţymą iš policijos. Tuo pagrindu naujas Paţymėjimas bus išduotas be
pakeitimo mokesčio.
19. Įeinant ir išeinant iš bibliotekos praėjimo kontrolės įrenginyje identifikuoti savo Paţymėjimą.
V. DRAUDŽIAMA
20. Vienu metu turėti kelis skaitytojo Paţymėjimus.
21. Naudotis svetimu Paţymėjimu.
22. Naudotis sulūţusiu Paţymėjimu.
23. Skaitytojas, paţeidęs šias taisykles, atsako pagal konkrečioje LIBIS SAP bibliotekoje galiojančias
skaitytojų aptarnavimo taisykles.

