Rīgas Doma kora skolas
bibliotēkas lietošanas kārtība
Skolas bibliotēkas lasītāji var būt skolas audzēkņi, skolotāji un darbinieki, kā arī

I.

absolventi un skolēnu vecāki, kas apņemas ievērot bibliotēkas lietošanas kārtību.
II.

Grāmatas lietojot, jāievēro:

1.

Lai iznestu grāmatas, avīzes vai žurnālus no bibliotēkas, tie jāpiereģistrē un lasītājam par
to jāparakstās. Grāmatu lietošanas termiņš ir viens mēnesis, speciālos gadījumos var tikt
noteikts cits termiņš. Atsevišķi izdevumi līdznešanai var netikt izsniegti.
Mācību grāmatas skolēniem izsniedz uz vienu mācību gadu pēc tam, kad noslēgts

2.

Līgums par RDKS bibliotēkas mācību grāmatu lietošanu. Mācību gada noslēgumā mācību
grāmatas norādītajā termiņā jāatdod. Grāmatas tiek novērtētas atbilstošo to nolietojumam:
A- grāmata izskatās kā jauna;
B- grāmata ir lietota, salabota, izskatās kārtīga;
C- grāmata stipri nolietota, vairākkārt labota;
D- grāmata ir ļoti nolietota.
Grāmatas jālieto saudzīgi. Mācību grāmatas tiek izsniegtas un lietotas saskaņā ar

3.

„Līgumu par RDKS bibliotēkas mācību grāmatu lietošanu”. Daiļliteratūras, uzziņu
literatūras, nošu u.c. grāmatas jāsalabo, ja tām radies kāds bojājums. Arī šīs grāmatas ir
jāapvāko, ja tiek izmantotas ilgstoši. Pirms atdošanas jāizdzēš grāmatā veiktie ieraksti.
Nozaudētas vai sabojātas grāmatas vietā jāatnes identiska vai cita bibliotēkai vērtīga grāmata.
Bibliotēkas darbinieks vai klases audzinātājs var veikt apvākojuma pārbaudes. Atkarībā

4.

no vērtējuma, bibliotēkas lietotājiem tiek dotas priekšrocības, un otrādi. Priekšrocības ir arī
bibliotēkai noderīgu grāmatu dāvinātājiem un palīgiem bibliotēkas darbā.
III.

Apmeklējot lasītavu, jāievēro:

1.

Grāmatas, žurnāli, avīzes un spēles pēc lietošanas jāatliek kārtīgi savās vietās.

2.

Bibliotēkas inventārs (dators, bibliotēkas darba piederumi) nav aiztiekams bez
bibliotekāra atļaujas.

3.

Bibliotēkas datori paredzēti bibliotēkas elektroniskā kataloga un datu bāzu
izmantošanai, bet mācību mērķiem – arī citu interneta adrešu lietošanai. Ja darbs pie datora
saistīts ar mūzikas atskaņošanu, tad jālieto austiņas. Sava informācija bibliotēkas datoros nav
saglabājama.

4.

Lasītavai izmantojama pirmā un otrā telpa, trešajā telpā uzturēšanās iespējama pēc
bibliotekāres uzaicinājuma.

5.

Lasītavā nedrīkst lietot ēdienus un dzērienus. Sporta spēlēm un rotaļām jāizmanto tām
paredzētās telpas.

6.

Jāraugās, lai sarunas un citas aktivitātes netraucētu apkārtējos.

