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ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO
BIBLIOTEKOS ABONEMENTO PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bibliotekos abonemento
paslaugos teikimo taisyklės reglamentuoja ISM Vadybos ir ekonomikos
universiteto (toliau - ISM) bibliotekos abonemento (toliau - BA) kainas,
įsigijimo procedūrą, atsiskaitymo būdus ir sąlygas.
2. ISM biblioteka yra atsakinga už mokamų paslaugų sąrašo sudarymą,
teikimą, kokybės užtikrinimą.
II SKYRIUS
BIBLIOTEKOS ABONEMENTO VARTOTOJŲ REGISTRAVIMAS
3. BA paslauga teikiama visiems fiziniams asmenims, norintiems naudotis
ISM bibliotekos fondais ir paslaugomis.
4. Registracijos metu pateikiami asmens duomenys:
4.1. vardas, pavardė;
4.2. asmens kodas;
4.3. el. pašto adresas, telefono numeris;
4.4. gyvenamosios vietos adresas.
5. Registracijos metu pasirašoma registracijos forma, kurioje asmuo
patvirtina, kad:
5.1. yra susipažinęs su Naudojimosi ISM bibliotekos
paslaugomis taisyklėmis;
5.2. sutinka, kad ISM biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
5.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.
6. Sumokamas BA paslaugos mokestis.
III SKYRIUS
BIBLIOTEKOS ABONEMENTO MOKESTIS, APMOKĖJIMAS IR
SĄLYGOS
7. BA paslaugos mokestis:
7.1. dviems savaitėms – 10 Eur;
7.2. vienam mėnesiui – 15 Eur;
7.3. šešiems mėnesiams – 70 Eur;
7.4. vieneriems metams – 110 Eur.

8. BA vartotojui teikiamos paslaugos:
8.1. knygų, periodikos skolinimas į namus;
8.2. prieiga prie duomenų bazių iš ISM bibliotekos patalpų;
8.3. galimybė
naudotis
bibliotekos
įranga
(ausinės,
stacionarūs kompiuteriai, terminalai);
8.4. konsultavimas informacijos paieškos klausimais.
9. BA vartotojui skolinami ne daugiau kaip 5 dokumentai vienu metu.
10. BA vartotojas privalo laiku grąžinti pasiskolintus dokumentus arba
pratęsti jų grąžinimo terminą.
11. Pasibaigus skolinimo terminui ir negrąžinus dokumentų, skaičiuojamas
0,15 Eur mokestis už kiekvieną uždelstą dieną.
12. Skolinimosi teisė apribojama, kai mokesčio suma už vėluojamus
grąžinti dokumentus yra 3 Eur arba daugiau.
13. BA negalima perduoti kitiems asmenims.
14. Pasibaigus BA galiojimo terminui, vartotojas turi teisę jį prasitęsti.
15. Pažeidus Naudojimosi ISM bibliotekos paslaugomis taisyklių sąlygas,
vartotojo BA galiojimas yra stabdomas be galimybės jį pratęsti. BA
paslaugos mokestis nėra grąžinamas.
16. Nemokamai naudotis BA paslauga turi teisę:
16.1. ISM Magistrų klubo nariai;
16.2. ISM Verslo Tarybos nariai;
16.3. VŠĮ „ISM fondo“ vykdomos „100 talentų“ programos
mecenatai, teikiantys ne mažiau kaip 4 stipendijas;
16.4. ISM absolventai;
17. Naudotis BA paslauga su 50 proc. nuolaida turi teisę:
17.1. buvę ISM darbuotojai;
17.2. ISM strateginiai partneriai.

