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PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYB ĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

 NAUDOJIMOSI TARPBIBLIOTEKINIU ABONEMENTU TVARKA  

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tarpbibliotekinis abonementas (toliau –TBA) – tai bibliotekų bendradarbiavimo forma, kai 

viena biblioteka skolina spaudinius arba pateikia jų kopijas kitai bibliotekai. 

2. TBA apskaitos vienetas yra abonentas – biblioteka užregistruota TBA sistemoje. 

3. Dokumentą užsakanti biblioteka pasirašo sutartį su dokumentą skolinančia biblioteka, 

vadovaujantis Lietuvos standartu 1304: 1993 „Tarpbibliotekinio abonemento sistema“. 

4. Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra registruotas abonentas 

TBA  sistemoje. 

5. Teisę naudotis TBA suteikia: 

5.1. bibliotekoms – TBA sutartis  

5.2. bibliotekos skaitytojams – skaitytojo pažymėjimas; 

6. TBA sistema funkcionuoja neatsižvelgiant į žinybinį teritorinį bibliotekų priklausomumą ir 

skirta tenkinti informacijos poreikius 

7. Naudojimosi TBA tvarką nustato Lietuvos standartas 1304:1993 „Tarpbibliotekinio abonemento 

sistema“ ir šios taisyklės. 

8. Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) atlieka TBA funkcijas 

Panevėžio rajone ir palaiko  ryšius su Lietuvos Respublikos bibliotekomis. 

9. Užsakymai priimami adresu Beržų g. 50, Panevėžys.  

II.  TBA FUNKCIJOS 

10. Biblioteka priima užsakymus: 

10.1. iš vartotojų ir per TBA gauna jiems dokumentus ar jų kopijas. 
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10.2. iš kitų Lietuvos bibliotekų ir joms skolina. 

11. Atlieka bibliografines paieškas, reikalingas užsakomų dokumentų bibliografiniam aprašui 

patikrinti, bibliografiniam šaltiniui nustatyti ir tiksliai dokumento vietai rasti. 

12. Bibliotekoje yra paskirtas atsakingu už TBA darbuotojas. 

III.  TBA ABONENTO ĮFORMINIMAS IR UŽSAKYMO IŠSIUNTIMAS 

13. Biblioteka TBA abonentą užregistruoja Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos 

(toliau - LIBIS) TBA  posistemyje. 

14. Apskaitomi visi abonentai, užregistruoti bibliotekos LIBIS TBA posistemyje nuo metų pradžios 

iki pabaigos. 

15. Neradus reikiamų dokumentų bibliotekoje, dokumentai arba jų dalies kopijos gali būti užsakyti 

per TBA iš kitų Lietuvos bibliotekų. 

16. Užsakomų leidinių ir kopijų skaičius neribojamas. 

17. Užsakymai neanuliuojami. 

18. Bibliotekos vartotojas pateikia užpildytą „Reikalavimo lapelį“ aptarnaujančiam bibliotekininkui. 

19. Atsakingas už TBA darbuotojas: 

 19.1. „Reikalavimo lapelio“ duomenis įveda į kompiuterinę LIBIS TBA posistemio programą. 

 19.2. LIBIS TBA programos pagalba išsiunčia užsakymą į pasirinktą biblioteką. 

20. Bibliotekos filialuose TBA dokumentų užsakymai įrašomi į „Tarpbibliotekinio abonemento 

užsakymų apskaitos sąsiuvinį“. 

21. Vartotojas, norėdamas užsakyti spaudinius iš užsienio bibliotekų, turi kreiptis į Lietuvos 

nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. 

22. Užsakytų ir gautų dokumentų apskaita vykdoma LIBIS TBA programos pagalba. 

IV.  DOKUMENT Ų SKOLINIMAS IR APMOK ĖJIMAS 

23. Užsakyto dokumento siuntimo ir kopijavimo išlaidas pagal pateiktas sąskaitas apmoka Biblioteka. 

24. Bibliotekos vartotojai, gavę užsakytą dokumentą ar jo dalies kopiją: 

24.1. sumoka faktines siuntimo ir kopijavimo išlaidas į bibliotekos kasą (Žr. „Panevėžio rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos atlygintinų paslaugų, teikiamų viešojoje bibliotekoje, filialuose, 

muziejuose, viešosios interneto prieigos taškuose, kainos“).  

24.2. Buhalterija išrašo kasos pajamų orderio kvitą. 
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25. Sąskaitos už dokumentų siuntimo ir kopijavimo išlaidas pateikiamos kartą per metus. 

26. Už tarnybiniam naudojimui užsakytus dokumentus ar jų dalies kopijas mokestis neimamas. 

27. Naudojimosi skolintais  dokumentais laiką nustato juos siunčianti biblioteka. 

28. Biblioteka skolina dokumentus kitoms bibliotekoms 30 dienų (persiuntimo laikas neįskaitomas). 

29. Fondų savininkas gali sutrumpinti dokumento naudojimo laiką iki 10 dienų arba visai jo 

neskolinti, jei dokumentas turi didelę paklausą arba yra vienintelis egzempliorius. 

30. Biblioteka neskolina: 

30.1. retų ir vertingų leidinių; 

30.2. laikraščių ir žurnalų komplektų; 

30.3. enciklopedijų, žodynų, žinynų; 

30.4. vienintelių dokumentų egzempliorių. 

V. ATSAKOMYB Ė UŽ DOKUMENTUS 

31. Abonentas materialiai atsako už dokumentus, gautus per TBA. 

32. Pametęs ar sugadinęs dokumentą, abonentas turi pakeisti jį tokiu pačiu arba užmokėti pagal 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką. 

33. TBA keliu gauti leidiniai į namus neišduodami. Jais galima naudotis Viešosios bibliotekos ir jos 

filial ų skaityklose. 

34. Abonentas, nesilaikantis TBA taisyklių, bibliotekos direktoriaus įsakymu praranda teisę naudotis 

TBA. 

____________________________ 


