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KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

TBA TAISYKLĖS 
 

1. BENDRIEJI NUOSTATAI 

1.1. Tarpbibliotekinis abonementas (toliau skaityti TBA) yra tokia bibliotekų bendradarbiavimo 

forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus arba pateikia jų kopijas kitai bibliotekai. 

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

skirta tenkinti poreikius. 

 

2. TBA SISTEMOS SANDARA IR FUNKCIJOS 

2.1. TBA sistemos sandara: 

2.1.1. TBA sistema atitinka administracinį-teritorinį Lietuvos skirstymą. Į vientisą TBA sistemą 

gali jungtis visos bibliotekos; 

2.1.2. bibliotekose TBA sistemos darbą organizuoja ir koordinuoja respublikiniai, zonų, rajonų 

ir miestų TBA centrai įstatymų numatytus administracinius vienetus. 

2.2. TBA sistemos funkcijos: 

2.2.1. priimti užsakymus iš informacijos vartotojų ir per TBA gauti jiems dokumentus ar jų 

kopijas; 

2.2.2. priimti užsakymus iš kitų bibliotekų ir skolinti laikantis teritorinės pakopinės tvarkos; 

2.2.3. atlikti bibliografines paieškas, reikalingas užsakomų dokumentų bibliografiniam aprašui 

patikrinti, šaltiniui nustatyti ir tiksliai leidinio vietai rasti; 

2.2.4. jei bibliotekoje nėra dokumentų, užsakymus nustatyta tvarka persiųsti aukštesnės pakopos 

bibliotekoms; 

2.2.5. koordinuoti bibliotekų darbą. 

 

3. VARTOTOJO ĮFORMINIMAS IR UŢKLAUSOS IŠSIUNTIMAS, DOKUMENTŲ 

SKOLINIMAS 

3.1. Vartotojo įforminimas ir uţklausos išsiuntimas: 

3.1.1. asmuo įrašomas į TBA ir dokumentai skolinami pateikus užpildytą užsakymo lapelį, 

pasirašytą atsakingojo TBA darbuotojo ir patvirtintą įstaigos arba organizacijos antspaudu; 

3.1.2. TBA paslaugos apmokamos pagal pašto paslaugų tarifus. 

3.2. Knygų ir kitų dokumentų skolinimas: 

3.2.1. bibliotekos vartotojai turi teisę naudotis TBA paslaugomis; 

3.2.2. jeigu bibliotekos fonduose reikiamo dokumento nėra, vartotojas gali jį užsakyti per TBA; 

3.2.3. vartotojas už TBA paslaugas sumoka pats; 

3.2.4. dokumentų grąžinimo terminus nustato dokumentus skolinanti biblioteka. 

 

4. ATSAKOMYBĖ UŢ DOKUMENTUS 

4.1. Vartotojas materialiai atsako už dokumentus, gautus per TBA. 

4.2. Pametęs ar pagadinęs dokumentą vartotojas turi pakeisti jį tokiu pačiu, jo kopija arba 

užmokėti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytą tvarką. 

4.3. Vartotojas apmoka visas dokumento siuntimo išlaidas. 

4.4. Vartotojas, nesilaikantis TBA reikalavimų, netenka teisės naudotis TBA. 
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