Vilniaus Žirmūnų gimnazijos
biblioteka

VILNIAUS ŽIRMŪNŲ
GIMNAZIJOS

Žirmūnų g. 37 LT-09106
Tel/faksas – 276 76 00
El. paštas : library@vzg.lt

DARBO LAIKAS

BIBLIOTEKOS

I – IV = 8.00 – 16.45
V = 8.00 – 15.30
VI – VII = nedirbame

ABC

Pietų pertrauka = 12.00-12.30
Paskutinė mėnesio darbo diena –
švaros diena , skaitytojai
neaptarnaujami

☻

Biblioteką sudaro :
* abonementas;
* skaitykla;
* saugykla.
Lentynose knygos išdėstytos pagal
UDK (universalioji dešimtainė klasifikacija)
Lengviau rasi knygą, jeigu išnagrinėsi visus skirtukus
ir žymeklius
lentynose
arba pabendrausi
su
bibliotekininke.

BIBLIOTEKOS ABĖCĖLĖ
Neklaidžiok tamsoje :
šiame lankstinuke rasi viską, ką nori sužinoti !
Ateik į ekskursiją po savo gimnazijos
biblioteką, kad sužinotum ir pamatytum, kur
ir kaip susirasti
reikiamas
knygas
ir
žurnalus !
Jeigu nori sužinoti daugiau –
skaityk bibliotekos dokumentus :
* Bendruosius nuostatus;
* Naudojimosi taisykles;
* Vadovėlių fondo aprūpinimo tvarką.

Jei praradai ar nepataisomai sugadinai knygą
arba vadovėlį :
 gali pakeisti tokiu pat leidiniu;
 gali pakeisti bibliotekininkės pripažintu
lygiaverčiu leidiniu;
 už pamestą ar sugadintą leidinį, išleistą
iki 1991 m., mokėsi 25 Lt., o už išleistą
po 1991 m. – trigubą kainą.

Knygas iš abonemento ir saugyklos gali pasiimti
įvairiam laikotarpiui :

Bibliotekoje galima naudotis internetu.
Prie interneto gali būti vieną pamoką per dieną.
Žinoma, jeigu kitas vartotojas nelaukia, gali ir ilgiau,
tik reikia būtinai užsiregistruoti „registracijos lape“.
Galima naudotis spausdintuvu (1 kopija - 15 cnt).

mėnesiui – žalio žymeklio knygos;
išeiginėms dienoms – raudono žymeklio knygos.

Būk mūsų bičiulis :

Raudonas žymeklis įspėja – spaudiniais galima naudotis
tik skaitykloje arba jei leidžia bibliotekos darbuotojas,
pasiimti kelioms valandoms, nakčiai arba išeiginėms.
Kiek laiko gali naudotis naujai gautais, didelę paklausą
turinčiais
leidiniais, nuspręs
juos
išduodantis
bibliotekininkas. Nesisielok, jeigu reikiamą knygą kas
nors skaito, – Tu gali ją užsisakyti (netgi el. paštu
library@vzg.lt). Kai tik knyga bus grąžinta, biblioteka
ją saugos Tau.
Bet ir tu būk sąžiningas, grąžink knygą kuo greičiau!
Mokslo metų pradžioje ir per visus metus vadovėliai
išduodami tik dalykų mokytojams, kurie išdalina juos
moksleiviams. Visi vadovėliai turi būti aplenkti viršeliais.







bibliotekoje kalbėkis tyliai, netrukdyk
dirbti kitiems, ypač tylos zonoje;
įėjęs į biblioteką,
išjunk mobilųjį
telefoną;
striukę, paltą pasikabink rūbinėje;
bibliotekoje nevalgyk, negerk;
negadink inventoriaus.

ĮSIDĖMĖK : pažeidus bibliotekos tvarką ar
naudojimosi taisykles, tam tikram ar net
visam
laikui gali
būti atimta teisė
naudotis biblioteka.
Patikėk, bibliotekos darbuotojas nėra priekabus, jis tik
laikosi taisyklių ir nori, kad jų laikytumeisi ir tu.

ATEIK Į BIBLIOTEKĄ – MES LAUKIAME !

