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TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS
1. Tarpbiblibliotekinis abonementas (toliau – TBA) ir Tarptautinis tarpbibliotekinis abonementas
(toliau – TTBA) – tai dokumentų skolinimo, informacijos ir reprografijos paslaugos, kurias
bendradarbiavimo pagrindu organizuoja bibliotekos.
2. TBA/TTBA paslaugomis gali naudotis visi Šiaulių universiteto bendruomenės nariai, turintys
galiojančius Lietuvos studento pažymėjimus ar darbuotojo pažymėjimus.
II. LEIDINIŲ SKOLINIMO PER TBA/TTBA TVARKA BIBLIOTEKOS VARTOTOJAMS
3. Užsakomi ir atsiunčiami tik tie leidiniai, kurių neturi Šiaulių miesto bibliotekos.
4. Leidinius galima užsakyti el. paštu tba@lib.su.lt arba Centrinėje bibliotekoje (II a., 216 kab.)
užpildant nustatytą TBA/TTBA užsakymo formą.
5. TBA užsakymai yra įvykdomi per 3−14 kalendorinių dienų, TTBA − per 14−30 kalendorinių dienų.
6. Apie gautus leidinius vartotojai informuojami el. paštu arba telefonu.
7. Gautus leidinius vartotojai privalo atsiimti ir grąžinti per laikotarpį, kurį nustato leidinius skolinusi
biblioteka.
8. Už sugadintą ar pamestą per TBA/TTBA gautą leidinį skaitytojas privalo sumokėti kainą, kurią
nustato jį paskolinusi biblioteka.
9. Pateiktas užsakymas negarantuoja leidinio gavimo. Neigiamas atsakymas gali būti dėl šių priežasčių:
leidinys neišduodamas, leidinio neturi TBA/TTBA paslaugą teikiančios bibliotekos ir pan.
III. TBA/TTBA PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS
10. TBA/TTBA paslaugos yra mokamos.
11. Nemokamai naudotis TBA/TTBA paslauga turi teisę:
11.1. magistrantai, rašantys baigiamąjį darbą (kai užsakymų skaičius per semestrą neviršija 7
leidinių);
11.2. doktorantai, mokslo ir pedagoginis personalas (kai užsakymų skaičius per semestrą neviršija 10
leidinių);
12. Už viršytą nemokamai skolinamų leidinių skaičių už TBA/TTBA paslaugas sumoka pats bibliotekos
vartotojas.
13. Už gautas kopijas visi vartotojai apmoka skolinusios bibliotekos pateiktą sąskaitą.
III. ŠIAULIŲ UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS LEIDINIŲ SKOLINIMAS KITOMS
BIBLIOTEKOMS
14. Biblioteka pati sprendžia, kokius leidinius ir kuriam laikui gali skolinti arba pratęsti skolinimo laiką
kitoms bibliotekoms.
15. Lietuvos bibliotekoms leidiniai skolinami nemokamai.

16. Siunčiamo straipsnio vieno puslapio kopijos kaina nustatoma pagal bibliotekoje galiojančius
įkainius.
17. Skolinant leidinius užsienio bibliotekoms imamas vieno IFLA kvito1 mokestis, skolinant kopijas −
pusės vieno IFLA kvito mokesčio.
18. Sąskaitos užsienio bibliotekoms už TTBA paslaugas pateikiamos kartu su siunčiamu leidiniu.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Vartotojams, pažeidusiems TBA ir TTBA taisykles, gali būti ribojamos teisės naudotis TBA/TTBA
paslaugomis.
20. Vartotojams, nesusimokėjusiems už TBA/TTBA paslaugas gali būti atimta teisė naudotis bibliotekos
paslaugomis.
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1 IFLA kvitas = 8 eurai

