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ა(ა)იპ წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიული საგანმანათლებლო 

კოლეჯის ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები 

ბიბლიოთეკის მუშაობის განრიგი: 

ორშაბათი - პარასკევი: 10სთ. - 17სთ. 

ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება 

        კოლეჯის ბიბლიოთეკით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების 

შემდეგ. ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება შეუძლიათ სტუდენტებს, პედაგოგებს და თანამშრომლებს. 

        გაწევრიანებისათვის აუცილებელია ბიბლიოთეკაში რეგისტრაციის გავლა, რისთვისაც 

წარდგენილი უნდა იქნეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და შეივსოს მკითხველის ბარათი. 

ამის შემდეგ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს ბიბლიოთეკის ნებისმიერი სერვისით. 

        ბიბლიოთეკის წიგნებით ვერ ისარგებლებენ ის პირები, რომელთაც არ ექნებათ მკითხველის 

ბარათი. 

წიგნების გაცემა და დაბრუნება 

 ბიბლიოთეკიდან წიგნის გატანის ვადას ბიბლიოთეკაში წარმოდგენილი წიგნების რაოდენობის 

მიხედვით განსაზღვრავს ბიბლიოთეკარი. 

 მრავალ ეგზემპლარად წარმოდგენილი სახელმძღვანელო ლიტერატურის ბიბლიოთეკიდან 

გატანის მაქსიმალური ვადაა 1 კვირა. 

 მკითხველი უფლებამოსილია გააგრძელოს წიგნის გატანის ვადა თუკი არ არის ამ წიგნზე 

მოთხოვნა სხვა მკითხველების მხრიდან, ამისათვის მკითხველი ვალდებულია დროულად ვადის 

გასვლამდე 1 დღით ადრე გამოცხადდეს ბიბლიოთეკაში და ხელახლა გაიაროს რეგისტრაცია წიგნის 

გასატანად. 

 თუკი სახელმძღვანელო ლიტერატურა ბიბლიოთეკაში წარმოდგენილია ერთ ეგზემპლარად მისი 

ბიბლიოთეკიდან გატანის მაქსიმალური ვადაა 1 დღე. 

  ერთ ეგზემპლარად არსებული სახელმძღვანელო ლიტერატურიდან, მკითხველი 

ბიბლიოთეკარისაგან შესაბამისი ნებართვის მიღების შემთხვევაში უფლებამოსილია გადაიღოს 

უფასოდ ქსეროასლი. 



  ბიბლიოთეკიდან ერთდროულად გატანილი წიგნების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 

ეგზემპლიარს. 

  ჟურნალ-გაზეთების ბიბლიოთეკიდან გატანის მაქსიმალური ვადაა 1 დღე. 

        გატანილი მასალის ან წიგნის დაბრუნების ვადის დადგომისთანავე მკითხველი ვალდებულია 

წიგნი დაუბრუნოს ბიბლიოთეკას ან მოახდინოს ხელახლა ვადის გაგრძელება. 

        მკითხველის მიერ წიგნის დაბრუნებისათვის დადგენილი ვადის გადაცილების შემთხვევაში 

აღნიშნულ მკითხველს შეეზღუდება ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება.  

        წიგნის დაკარგვის შემთხვევაში, მკითხველი ვალდებულია დაუყონებლივ აცნობოს ბიბლიოთეკას, 

რის შემდეგაც ბიბლიოთეკარის მიერ მოხდება აღნიშნული ერთეულის საბაზრო ფასის დადგენა; 

მოხდება ბიბლიოთეკარის მიერ შესაბამისი აქტის შედგენა ერთეულის ღირებულების მითეთებით და 

მკითხველს ეცნობება თავისი ვალდებულებების შესახებ. 

        მკითხველს შეუძლია წარმოადგინოს იგივე დასახელების ერთეული ან სანაცვლოდ სხვა 

დასახელების ერთეული ბიბლიოთეკართან შეთანხმებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი 

ვალდებულია გადაიხადოს აქტით განსაზღვრული ღირებულება. 

ბიბლიოთეკაში ქცევისა და წიგნთან მოპყრობის წესები 

        მკითხველს შეუძლია მიიღოს სრული ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია და კონსულტაცია 

ბიბლიოთეკარისაგან. 

        ჩაატაროს ძიება საბიბლიოთეკო რესურსების გამოყენებით. 

        ისარგებლონ კომპიუტერითა და ინტერნეტქსელით. 

        გადაიღოს ფონდში დაცული მასალების ქსეროასლები. 

     მკითხველი ვალდებულია: 

 ბიბლიოთეკაში დაიცვას სიჩუმე, წესრიგი, საზოგადებრივი წესრიგის და ჰიგიენური ნორმები; 

 დაათვალიეროს ლიტერატურა მიღებისას და დეფექტის აღმოჩენის შემთხევაში აცნობოს 

ბიბლიოთეკარს; წინააღმდეგ შემთხვევაში მკითხველი პასუხს აგებს დაზიანებულ მასალაზე. 

 გაუფრთხილდეს ბიბლიოთეკის ქონებას. 

მკითხველს ეკრძალება: 

        კატალოგიდან ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერების, ბარათების ამოღება; 

        წიგნის დაზიანება (დახევა , გაჭუჭყიანება , ფურცლის ამოხევა), მასალებზე აღნიშვნების გაკეთება. 

ამგვარი დაზიანებების აღმოჩენისა  და დადასტურების შემთხვევაში მომხმარებელს შეეზღუდება 

ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება; 

        ხმაური და ხმამაღალი საუბარი; 

        მობილური ტელეფონის გამოყენება. 

 

 


