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ZARASŲ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE NAUDOJIMOSI
ELEKTRONINIŲ KNYGŲ SKAITYKLĖMIS
IR ELEKTRONINĖMIS KNYGOMIS
TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS
1. Zarasų viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) naudojimosi elektroninių knygų
skaityklėmis (toliau - skaityklės) taisyklės nustato Bibliotekos vartotojų naudojimosi
skaityklėmis tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Skaityklė – tai specializuotas elektroninis įrenginys, kuris skirtas elektroninių knygų
skaitymui. Naudojantis skaitykle taip pat galima klausytis muzikos, atidaryti ir peržiūrėti
kitus dokumentus, naudotis interneto paslaugomis per belaidį (Wi-fi) tinklą.
3. Elektroninė knyga - tai failas, kurį galima skaityti skaityklėje.
4. Bibliotekoje yra skaityklės su įrašytomis elektroninėmis knygomis.
II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA
5. Skaityklėmis galima naudotis vietoje: periodinių leidinių ir informacijos skaitykloje ir
vaikų literatūros skyriuje (prižiūrint bibliotekininkui).
6. Vartotojas, norintis naudotis skaitykle, pateikia bibliotekininkui skaitytojo pažymėjimą.
Paimdamas skaityklę, pasirašo ant nustatytos formos dokumento (priedas Nr. 1).
7. Pasinaudojęs skaitykle, ją gražina bibliotekininkui, pasirašydamas ant dokumento (priedas
Nr.1).
8. Išduodamas ir priimdamas skaityklę, bibliotekininkas pasirašo ant nustatytos formos
dokumento (priedas Nr. 1).
9. Vartotojui gražinus sugadintą skaityklę, vietoje surašomas aktas.
III. VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
10. Vartotojas turi teisę:
10.1. Gauti informaciją kaip naudotis skaitykle.
10.2. Savarankiškai naudotis skaitykle:
10.2.1. skaityti elektronines knygas;
10.2.2. naudotis bevielio interneto prieiga;
10.2.3. klausytis muzikos, bendrauti Skype.
10.2.4. Elektronines knygas skaityti iki 4 val. per dieną, vaikai iki 14 metų – iki 1 val.
11. Vartotojui draudžiama:
11.1. Skaityklėse diegti ir bandyti programinę įrangą.
11.2. Trinti esančias skaityklėse elektronines knygas.
11.3. Kopijuoti skaityklėse esančią informaciją, įsirašyti į elektronines laikmenas.

11.4. Sugedusią skaityklę taisyti.
IV. VARTOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

12. Vartotojas privalo tausoti skaitykles (neardyti, nelaužyti, nemėtyti, nesušlapinti ir kt.).
13. Vartotojai, naudodamiesi skaityklėmis ir interneto paslaugomis, privalo laikytis etikos
normų, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų, kitų
teisės aktų, galiojančių naudojimosi Biblioteka taisyklių ir šių Taisyklių.
14. Vartotojai asmeniškai atsako už saugų skaitiklių naudojimą.
15. Apie skaityklės gedimus vartotojas turi informuoti bibliotekininką.
16. Vartotojai asmeniškai atsako už veiksmus (veiklas), vykdytus internete.
17. Už Taisyklių pažeidimą vartotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Bendrųjų
naudojimosi Biblioteka bei šių Taisyklių nustatyta tvarka.
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