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Naudojimosi Lietuvos aklųjų bibliotekos išleistais specialiųjų formatų leidiniais 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje taisyklės 

 

 

1. Teise naudotis Lietuvos aklųjų bibliotekos išleistais specialiųjų formatų leidiniais Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje (toliau – PAVB) turi tik asmenys su regos ir kita 

negalią, dėl kurios negali skaityti įprastų spaudinių, nepažeidžiant  Lietuvos Respublikos Autorių teisių 

ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų; 

2. Naudojimosi tvarką nustato Naudojimosi Lietuvos aklųjų bibliotekos specialiųjų formatų leidiniais 

PAVB taisyklės (toliau – Taisyklės) ir Bendrosios naudojimosi PAVB taisyklės. 

 

VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO TVARKA 

3. Asmenys, norintys naudotis Lietuvos aklųjų bibliotekos išleistais specialiųjų formatų leidiniais, privalo 

PAVB užsiregistruoti ir įgyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą. Tam reikia pateikti asmens tapatybės 

dokumentą ir gydytojo pažymą, kurioje patvirtinta asmens regos ar kita negalia, dėl kurios asmuo negali 

skaityti įprastų spaudinių, užpildyti registracijos kortelę ir joje pasirašyti. Šiuo parašu asmuo įsipareigoja 

laikytis Bendrųjų naudojimosi PAVB taisyklių ir šių Taisyklių. 

4. Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, įgytą kitose LIBIS bibliotekose , privalo užsiregistruoti PAVB. 

5. Skaitytojo pažymėjimas išduodamamas  vadovaujantis Bendrosiomis naudojimosi PAVB taisyklėmis už 

mokestį nustatytą .PAVB teikiamų mokamų paslaugų sąraše ir kainoraštyje. 

6. Skaitytojo pažymėjimą galima įgyti PAVB registracijos tarnyboje (Respublikos g. 14). 

 

VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA 

7. Specialiųjų formatų leidiniai (toliau – leidiniai) į namus skolinami PAVB Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus abonemente (Respublikos g. 14). 

8. Vartotojas į namus gali gauti 10 leidinių 60 dienų laikotarpiui. 

9. Vartotojas gali vieną kartą pratęsti naudojimosi leidiniais terminą. 

10. Vartotojas pasirašo už kiekvieną leidinį skaitytojo formuliare. Jį grąžinus pasirašo bibliotekininkas. 

11. Leidinius galima užsisakyti iš anksto el. paštu morta.martinkute@pavb.lt arba telefonu (8 45) 50 20 36. 

Užsakymas įvykdomas per 7 PAVB darbo dienas. 

12. Sugadinus ar praradus leidinį vartotojas privalo nedelsiant informuoti PAVB registracijos tarnybą. 
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