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NAUDOJIMOSI VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS BIBLIOTEKOS KOMPIUTERIAIS,
GARSO BEI VAIZDO APARATŪRA TAISYKLĖS
1. BENDROJI DALIS
1.1. VDA bibliotekos kompiuteriais, garso bei vaizdo aparatūra gali naudotis visi VDA
bendruomenės nariai, turintys VDA studento pažymėjimą, darbuotojo pažymėjimą arba bibliotekos
skaitytojo bilietą ir mokantys dirbti šia aparatūra.
1.2. VDA bibliotekos kompiuteriai, garso bei vaizdo aparatūra skirta studijoms bei moksliniam
darbui reikalingai informacijai rinkti, darbams ruošti.
1.3. Dirbti bibliotekos kompiuteriais, garso bei vaizdo aparatūra leidžiama tik tiems vartotojams,
kurie pasižada laikytis "Naudojimosi VDA biblioteka taisyklių" bei šių taisyklių.
2. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA
2.1.Vartotojai, norintys naudotis bibliotekos kompiuteriais ar garso ir vaizdo aparatūra:
2.1.1 Turi pateikti budinčiam bibliotekininkui VDA studento pažymėjimą, darbuotojo pažymėjimą
arba bibliotekos skaitytojo bilietą.
2.2. Bibliotekos elektroninio katalogo kompiuteriai skirti informacijos paieškai tik bibliotekos
kataloge, dokumentų užsakymui ir kt. veiksmams, kurie atliekami kompiuteriniame kataloge ir
VDA bibliotekoje prenumeruojamose bei testuojamose duomenų bazėse.
2.3. Baigę darbą, turi uždaryti visas programas, bet kompiuterio neišjungti.
2.4. Naudojimosi garso bei vaizdo aparatūra laikas neribojamas.
2.5. Kompiuteriai išjungiami, likus 10 min. iki bibliotekos uždarymo.
3. VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Vartotojai privalo laikytis Interneto etikos normų, autorių ir gretutinių teisių ir šių taisyklių.
3.2. Už suteiktą prisijungimo slaptažodį, jungtis prie bibliotekos prenumeruojamų ar testuojamų
mokslinių elektroninių duomenų bazių ir visus veiksmus, atliktus prisijungus prie bibliotekos
kompiuterių tinklo su suteiktu slaptažodžiu asmeniškai atsako jį gavęs asmuo.
3.4. Vartotojams leidžiama:
3.4.1. Dirbti prie kompiuterio ne daugiau kaip dviems vartotojams.
3.4.2. Naudotis tik kompiuteriuose instaliuotomis programomis.
3.4.3. Įsirašyti informaciją į nešiojamą laikmeną (diskelį, USB raktą, kompaktinį diską).
3.4.4. Klausytis garsajuosčių, vaizdajuosčių ir kompaktinių plokštelių tik su ausinėmis.
3.4.5. Suderinus su bibliotekos darbuotojais ir esant techninėms galimybėms, įsijungti savo
nešiojamą kompiuterį į bibliotekos elektros tinklą.
3.4.6 VDA bibliotekos patalpose naudotis bevieliu internetu, remiantis bevielio interneto
naudojimosi tvarka  http://www.vda.lt/index.php/pageid/851
3.5. Vartotojams neleidžiama:
3.5.1. Jungtis prie bibliotekos prenumeruojamų ar testuojamų mokslinių elektroninių duomenų

bazių su kitų vartotojų slaptažodžiais;
3.5.2. Diegti atsisiųstą programinę įrangą.
3.5.3. Žaisti kompiuterinius žaidimus;
3.5.4. Skleisti informaciją, kurstančią tautinę, rasinę ir kitokią neapykantą.

4. ATSAKOMYBĖ
4.1. Biblioteka neatsako už žalą ir nuostolius, patirtus naudojantis Bibliotekos kompiuterių tinklu.
4.2. Vartotojas atsako už žalą kompiuteriui, kompiuterių tinklui arba informaciniams ištekliams,
padarytą nesilaikant šių ir kitų Akademijoje patvirtintų kompiuterių tinklo ir informacinių paslaugų
naudojimo taisyklių Akademijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.3. Pažeidusiems šias taisykles Bibliotekos direktorės potvarkiu atimama teisė iki 6 mėnesių
naudotis kompiuteriais.

