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    ა(ა)იპ წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიული    

საგანმანათლებლო კოლეჯის ბიბლიოთეკის დებულება 

                                                     მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1.1.ა(ა)იპ წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯის 

(შემდგომში ,,კოლეჯი“) ბიბლიოთეკა არის სასწავლო ბიბლიოთეკა, რომელიც განკუთვნილია 

პროფესიული სტუდენებისა და აკადემიური პერსონალისათვის სასწავლო და კვლევით მუშაობისათვის.  

1.2.კოლეჯის  ბიბლიოთეკა თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოში მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად, კოლეჯის შიდა ნორმატიული აქტებით, წინამდებარე დებულებისა და 

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესის შესაბამისად. 

1.3. კოლეჯის ბიბლიოთეკას აქვს საკუთარი ბეჭედი. 

3.1. ყველა სტუდენტს, პროფესიულ პედაგოგსა და კოლეჯის პერსონალს თანაბრად აქვს უფლება 

ისარგებლოს ბიბლიოთეკით.  

4.1. ბიბლიოთეკის სამუშაო დღეებია: ორშაბათი- პარასკევი, დილის 10სთ. -დან  17სთ. -მდე. ბიბლიოთეკა 

არ ფუნქციონირებს კოლეჯის შინაგანაწესით განსაზღვრულ უქმე  დღეებში. 

 

                                        მუხლი 2. ბიბლიოთეკის ძირითადი ფუნქციები  

 

2.1. ბიბლიოთეკის ძირითადი ფუნქციებია:  

 

 ა) საბიბლიოთეკო ფონდების ფორმირება და ორგანიზება, სისტემატური შევსება სასწავლო და 

მეცნიერული ღირებულების მქონე ქართული და უცხოური გამოცემებით; 

 

ბ) მათი დაცვა და საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 

 

გ) სასწავლო და სამეცნიერო პროცესის სრული და ოპერატიული უზრუნველყოფა საბიბლიოთეკო 

მომსახურებით; 

 

დ) ბიბლიოთეკის მკითხველთა მოთხოვნების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის 

სათანადო პირობების შექმნა; 

 



ე)  საბიბლიოთეკო დარგში ინოვაციური პროცესების მართვის ხელშეწყობა; 

 

ვ)  საბიბლიოთეკო საქმიანობის კოორდინაცია კანონმდებლობით დადგენილი წესით;  

 

ზ) წიგნადი ფონდის დაკომლექტება, კატალოგიზაცია-კლასიფიკაცია; 

 

თ) საჭირო წიგნებისა და სახელმძღვანელოების დროული გამოწერა; 

 

ი) მკითხველის მიერ წიგნების გატანისა და დაბრუნების აღრიცხვა; 

 

კ)  ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესის დარღვევის შემთხვევაში შუამდგომლობა კოლეჯის 

ხელმძღვანელობასთან შესაბამისი ზომების მიღების თაობაზე; 

 

ლ) მკითხველის საბიბლიოთეკო ასლგადამღებით, პრინტერით და სკანერით მომსახურება;  

 

მ)  საჭიროების შემთხვევაში საგანში სასწავლო მასალების გადამრავლება, აკინძვა, წიგნად 

დამუშავება და აღრიცხვა. 

 

                                                   მუხლი 4. ბიბლიოთეკის პერსონალი  

 

4.1.  ბიბლიოთეკის სტრუქტურულ შემადგენლობაში შედის: ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი და 

ბიბლიოთეკარი. 

 

4.2. ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი: 

 

ა) წარმართავს ბიბლიოთეკის საქმიანობას;  

 

ბ) პასუხისმგებელია ბიბლიოთეკის მუშაობის ორგანიზებაზე, საბიბლიოთეკო პროცესების პროფესიულ 

დონეზე წარმართვასა და ბიბლიოთეკის მუშაობის საბოლოო შედეგებზე, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

დაცვასა და მიზნობრივი გამოყენებისათვის;  

 

გ) ატარებს სათანადო ღონისძიებებს ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის, 

საბიბლიოთეკო ფონდების დაცვის, მკითხველთათვის აუცილებელი პირობების შექმნის მიზნით;  

 

დ) კოლეჯის დირექტორის  წინაშე აყენებს საკითხს ბიბლიოთეკის მუშაობის გაუმჯობესების 

ღონისძიებათა შესახებ; სისტემატურად აწვდის ინფორმაციას ბიბლიოთეკაში არსებული მდგომარეობის 

შესახებ;  

 

ე) ზრუნავს სხვა ბიბლიოთეკებთან კავშირების დამყარებასა და ურთიერთთანამშრომლობის 

განვითარებაზე; 

  

4.3. ბიბლიოთეკარი: 

 

ა) ბიბლიოთეკარი უზრუნველყოფს მკითხველთა მომსახურებას ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდით და 

სხვადასხვა სახის ინფორმაციით;  

 

ზ) ბიბლიოთეკარის ძირითადი საქმიანობაა წიგნების მიღება, დამუშავება და მათი აღრიცხვა, 

პერიოდულ გამოცემათა დამუშავება და აღრიცხვა. 



 

                                           მუხლი 5. კოლეჯის ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება 

5.1. კოლეჯის ბიბლიოთეკის წიგნებით სარგებლობის პირობაა ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება 

(მკითხველის სტატუსის) მიღება. 

5.2.  ბიბლოითეკაში გაწევრიანების უფლებით სარგებლობენ კოლეჯის სტუდენტები, პედაგოგები 

და კოლეჯის პერსონალი.  

5.3. კოლეჯის ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების მსურველი ვალდებულია ბიბილიოთეკარს წარუდგინოს 

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. 

5.4. ბიბლიოთეკარი ბიბილიოთეკაში გაწევრიანების მსურველს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

საფუძველზე არეგისტრირებს ბიბილიოთეკის მკითხველად, რისთვისაც იგი ავსებს სპეციალურ ჟურნალს 

და ხსნის მკითხველის ბარათს, სადაც შეიტანება ბიბილიოთეკაში გაწევრიანების მსურველი პირის 

სახელი, გვარი, დაბადების წელი, თვე, რიცხვი, ინფორმაცია სამუშაო ან/და სწავლის ადგილის შესახებ, 

საცხოვრებელი მისამართი, აგრეთვე სხვა აუცილებელი ინფორმაცია. 

5.5. მკითხველის ბარათი იხსნება ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების მსურველი პირის სახელზე. 

5.6. კოლეჯში გაწევრიანების მსურველი პირი ვალდებულია გაეცნოს ბიბლიოთეკის მუშაობის წესს, მის 

უფლება-მოვალეობებეს და აღნიშნულისადმი თანხმობა დააფიქსიროს მკითხველის ბარათის პირველ 

გვერდზე პირადი ხელმოწერით. 

5.7. კოლეჯის მკითხველის სტატუსის მოპოვებით პირი თანხმობას გამოთქვამს დაემორჩილოს 

წენამდებარე წესისა და კოლეჯის ბიბლიოთეკის საქმიანობის მომაწესრიგებელ სხვა აქტების 

მოთხოვნებს. 

                                  მუხლი 6. ბიბილიოთეკის მკითხველის უფლება-მოვალეობანი 

6.1. ბიბილიოთეკის მკითხველებს უფლება აქვთ : 

ა) უფასოდ ისარგებლონ ბიბლიოთეკის წიგნებით; 

ბ) ჰქონდეთ თავისუფალი დაშვება ბიბლიოთეკაში, თავიანთი სურვილით დამოუკიდებლად აირჩიონ 

მათთვის სასურველი წიგნი; 

6.2.  მკითხველი ვალდებულია: 

ა) გაუფრთხილდეს კოლეჯის ბიბლიოთეკიდან გატანილ წიგნებს; 

ბ) მკითხველის ბარათში მითითებულ ვადაში დააბრუნოს კოლეჯის ბიბლიოთეკიდან გატანილი წიგნი; 

გ) გაუფრთხილდეს კოლეჯის ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას: კომპიუტერებს, მაგიდებს 

და  ა.შ. 

დ) დაიცვას კოლეჯის შინაგანაწესი, ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში ყოფნის შემთხვევაში არ 

შეუშალოს ხელი იქ მყოფ პირებს; დაიცვას სიჩუმე; 

ე) იყოს ზრდილობიანი ბიბლიოთეკარებთან და მომსახურე პერსონალთან ურთიერთობის დროს; 

ვ) ყურადღებით შეამოწმოს ის წიგნი თუ სხვა რესურსი, რომლის გატანასაც აპირებს ბიბლიოთეკიდან, 

თუკი აღმოაჩენს რაიმე დეფექტს შეატყობინოს ამის შესახებ ბიბლიოთეკარს, წინააღმდეგ შემთხვევაში 



პასუხისმგებლობას დაზიანებული წიგნისათვის ან სხვა ბიბლიოთეკის ინვენტარისათვია იღებს 

ბიბლიოთეკის მკითხველი; 

ზ) არ გაიტანოს ბიბლიოთეკიდან წიგნი ან სხვა მატერიალური რესურსი თუ იგი არ არის 

რეგისტრირებული მკითხველად ან/და არ გაუვლია წიგნის გასატანად აუცილებელი რეგისტრაცია; 

თ) არ ისარგებლოს სხვა მკითხველის ბარათით ან /და არ მისცეს უფლება საკუთარი ბარათით 

სარგებლობის უფლება სხვას; 

ი) არ შეიტანოს საკვები ბიბლიოთეკაში. 

                                                მუხლი 7. ბიბლიოთეკაში მოქცევის წესები 

7.1. ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზით სარგებლობის უფლება აქვთ ყველა დაინტერესებულ პირს, 

მიუხედავად იმისა რეგისტრირებულია თუ არა იგი ბიბლიოთეკის მკითხველად. 

7.2. პირი, რომელსაც სურს სამკითხველო დარბაზში გაეცნოს ლიტერატურას და პერიოდიკას 

ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია ბიბლიოთეკის კაბინეტში სპეციალურ ჟურნალში, სადაც 

აღინიშნება სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, წიგნი რომელზეც გაცხადდა მოთხოვნა, ხელმოწერა. 

7.3. რეგისტრაციის გავლა წარმოადგენს მტკიცებულებას, რომელიც ადასტურებს პირის მიერ წიგნის 

მიღების ფაქტს. 

7.4. წიგნიდან ქსეროქსის გადაღება შესაძლებელი მხოლოდ ბიბლიოთეკარის თანხმობით. 

                                მუხლი 8 . ბიბლიოთეკიდან წიგნის გატანა და დაბრუნება 

8.1. მკითხველი, რომელმაც რეგისტრაცია გაიარა წინამდებარე დებულების შესაბამისად 

უფლებამოსილია  გაიტანოს წიგნი ბიბლიოთეკიდან. 

8.2. წიგნის ბიბლიოთეკიდან გატანის ვადა დამოკიდებული ეგზემპლიარების ოდენობაზე 

ბიბლიოთეკაში. 

5.3. ბიბლიოთეკიდან წიგნის გატანის ვადას ბიბლიოთეკაში წარმოდგენილი წიგნების რაოდენობის 

მიხედვით განსაზღვრავს ბიბლიოთეკარი. 

8.4. მრავალ ეგზემპლარად წარმოდგენილი სახელმძღვანელო ლიტერატურის ბიბლიოთეკიდან გატანის 

მაქსიმალური ვადაა 1 კვირა. 

8.5. 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. 

8.6.  თუკი სახელმძღვანელო ლიტერატურა ბიბლიოთეკაში წარმოდგენილია ერთ ეგზემპლარად მისი 

ბიბლიოთეკიდან გატანის მაქსიმალური ვადაა 1 დღე. 

8.7. ერთ ეგზემპლარად არსებული სახელმძღვანელო ლიტერატურიდან, მკითხველი 

ბიბლიოთეკარისაგან შესაბამისი ნებართვის მიღების შემთხვევაში უფლებამოსილია გადაიღოს უფასოდ 

ქსეროასლი. 

8.8. ბიბლიოთეკიდან ერთდროულად გატანილი წიგნების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 

ეგზემპლარს. 

8.9. ჟურნალ-გაზეთების ბიბლიოთეკიდან გატანის მაქსიმალური ვადაა 1 დღე. 



 

                                          მუხლი 9. მკითხველთა პასუხისმგებლობა 

9.1. თუკი მკითხველი არ დაიცავს წინამდებარე წესს ბიბლიოთეკაში ყოფნის პერიოდში 

მიაყენებს ბიბლიოთეკას ან სამკითხველო დარბაზს რაიმე ტიპის მატერიალურ ზარალს წიგნის 

დაზიანება დაკარგვის ჩათვლით. ბიბლიოთეკარი ატყობინებს ამის თაობაზე კოლეჯის 

ხელმძღვანელობას შესაბამისი ზომების მისაღებად. 

9.2. მიყენებულ ზიანს დირექტორის ბრძანების საფუძველზე მკითხველი ანაზღაურებს 

დაზიანებული ფონდების საინვენტარიზაციო ღირებულების შესაბამისად. 

9.3. საბიბლიოთეკო ფონდის განზრახ დაზიანების შემთხვევაში კოლეჯის ბიბლიოთეკარი უფლებამოსილია 

კოლეჯის დირექტორის წინაშე დასვას საკითხი დამრღვევი პირისათვის კოლეჯის მკითხველი სტატუსის 

ჩამორთმევის შესახებ. 

                                               მუხლი 10. დასკვნითი დებულებები  

10.1. ბიბლიოთეკის დებულებასა და ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესს ბრძანებით ამტკიცებს 

კოლეჯის დირექტორი;  

10.2. ბიბლიოთეკის დებულებასა და ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანა ხდება კოლეჯის  დირექტორის ბრძანებით. 

 

 


