
ЗАЦВЕР ДЖАНА
загадам дырэктара ДУК 
“Свюлацкая раённая
б1бл1ятэка” 
ад 31.12.2021 № 125

Правшы карыстання
б1бл1ятэкам1 дзяржаунай установы культуры 

“Свюлацкая раённая б1бл1ятэка”

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭНН1
1.1. Правшы карыстання б1бл1ятэкам1 дзяржаунай установы 

культуры “Свюлацкая раённая б1бл1ятэка” (далей -  Правшы) 
распрацаваны у адпаведнасщ з Кодэксам Рэспублш Беларусь аб 
культуры, Статутам дзяржаунай установы культуры “Свюлацкая 
раённая б1бл1ятэка” (далей -  Б1бл1ятэка), заканадауствам Рэспублш 
Беларусь.

1.2. Правшы рэгламентуюць узаемаадносшы карыстальшкау 1 
Б1бл1ятэк1 у працэсе б1бл1ятэчнага, шфармацыйнага, даведкава- 
б1бл1яграф1чнага 1 сацыякультурнага абслугоування.

1.3. Парадак карыстання Б1бл1ятэкай, яе фондам!, перал1к 
асноуных паслуг 1 умовы IX прадстаулення вызначаюцца у адпаведнасц1 
з заканадауствам Рэспублш Беларусь, Статутам Б1бл1ятэк1, дадзеным1 
Правшами

1.4. Права на карыстанне Б1бл1ятэкай, яе фондам! мае любая 
ф1з1чная асоба незалежна ад полу, узросту, нацыянальнасщ, адукацьн, 
сацыяльнага станов1шча, палНычных 1 рэл1Г1Йных перакананняу 1 
прафес1йнай прыналежнасц1, а таксама любая юрыдычная асоба 
незалежна ад формы уласнасщ 1 ведамаснай падпарадкаванасц1.

1.5. Карыстальшю Б1бл1ятэк1 у адпаведнасц1 з шдывщуальным1 
патрэбнасцям1 1 1нтарэсам1 маюць права на свабоднае 1 бясплатнае 
атрыманне асноуных паслуг б1бл1ятэк1, акрамя платных (дадатковых) 
паслуг.

1.6. Б1бл1ятэка аказвае насельн1цтву дадатковыя платныя паслуг1 у 
адпаведнасц1 з “Прэйскурантам цэн на платныя паслуг1, яюя аказвае 
ДУК “Св1слацкая раённая б1бл1ятэка”.

1.7. Непауналетн1я асобы маюць права на б1бл1ятэчнае, 
1нфармацыйнае 1 даведкава-б1бл1яграф1чнае абслугоуванне у б1бл1ятэцы.

1.8. Асобы з аслабленым зрокам 1 асобы, як1я страцш1 зрок, маюць 
права на б1бл1ятэчнае, 1нфармацыйнае 1 даведкава-б1бл1яграф1чнае
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абслугоуванне 1 атрыманне дакументау на спецыяльных носьбггах 
шфармацьн.

1.9. Асобы, як1я не могуць наведваць б1бл1ятэку па месцы 
жыхарства па прычыне пажылога узР0СТУ> абмежаваных ф!з1чных 
магчымасцей, маюць права на пазастацыянарныя формы абслугоування.

1.10. Доступ да шфармацыйных рэсурсау можа быць абмежаваны 
на аснове заканадауства Рэспублш Беларусь 1 у адпаведнасщ з 
дакументамц рэгламентуючым1 дзейнасць Б1бл1ятэю.

2. ПРАВЫ КАРЫСТАЛБН1КАУ
2.1. Наведваць Б1бл1ятэку у адпаведнасщ з рэжымам яе працы.
2.2. Бясплатна атрымл1ваць поуную шфармацыю аб складзе фонду 

1 шфармацыйных рэсурсах Б1бл1ятэк1 праз сютэму каталогау, картатэк, 
баз даных 1 шшыя формы б1бл1ятэчнага 1нфармавання.

2.3. Бясплатна атрымл1ваць кансультацыйную дапамогу у пошуку 
крын1ц шфармацьн.

2.4. Атрымл1ваць у часовае карыстанне дакументы з фонду 
616л1ятэк1 для работы у Б1бл1ятэцы.

2.5. Атрымл1ваць у часовае карыстанне (на дом) дакументы з 
фонду Б1бл1ятэк1 на тэрмш -  1 месяц, на б1бл1ятэчныя дакументы 
павышанага попыту -  15 дзён, у колькасщ не болып 10 экзэмплярау 
(для чытачоу перасоунай б1бл1ятэк1-б1бл1обуса -  не больш 15 
экзэмплярау).

2.6. Прадоужыць 2 разы тэрмш карыстання дакументам, на як1 
няма попыту з боку шшых карыстальн1кау, у час наведвання Б1бл1ятэк1, 
за выключэннем выпадкау, кал1 прысутнасць чытача немагчыма па 
аб’ектыуных прычынах.

2.7. Дарослыя чытачы 1 дзец1 з 4-га класа расшсваюцца у чытацк1м 
фармуляры за кожны экзэмпляр дакумента, атрыманага у б1бл1ятэцы. На 
чытацк1х фармулярах дзяцей да 4-га класа прастауляецца подп1с 
бацькоу або законных прадстаун1коу тольк1 на вокладцы фармуляра.

2.8. Атрымл1ваць доступ да электронных шфармацыйных рэсурсау 
у адпаведнасщ з Правшам! карыстання Б1бл1ятэкай.

2.9. Атрымл1ваць дакументы або IX копН па м1жб1бл1ятэчнаму 
абанементу, у тым л1ку з выкарыстаннем сютэмы электроннай дастаук1 
дакументау, на умовах б1бл1ятэк-фондатрымальн1кау.

2.10. Удзельн1чаць у сацыякультурных мерапрыемствах, як1я 
праводзяцца Б1бл1ятэкай для карыстальшкау.

2.11. Карыстацца мабшьным1 тэлефонам1 па-за зонам! 
абслугоування чытачоу.
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2.12. Звяртацца да прадстаушкоу адмшютрацьй Б1бл1ятэк1 з 
прапановамц заувагамц скаргам1 па успх пытаннях, яюя датычацца 
абслугоування, набыцця 1 аргашзацьп шфармацыйных рэсурсау 1 
паслуг.

2.13. Карыстацца щшым1 В1дам1 паслуг, у тым л!ку платным^ 
пералж як1х вызначаны “Прэйскурантам цэн на платныя паслуп, яюя 
аказвае ДУК “Свюлацкая раённая б1бл1ятэка”.

3. АБАВЯЗК1 КАРЫСТАЛБН1КАУ
3.1. Карыстальшю Б1бл1ятэк1 абавязаны:
-  выконваць дадзеныя Правшы 1 прытрымл1вацца рэжыма працы 

Б1бл1ятэю;
-беражл1ва адносщца да б1бл1ятэчнага фонду. Пры атрыманш 

дакументау з дэфектам1 карыстальнж павшен паведамщь аб гэтым 
б1бл1ятэкара;

-  вяртаць дакументы ва установлены Б1бл1ятэкай тэрмш;
-  беражл1ва адносщца да маёмасщ Б1бл1ятэк11 абсталявання;
-  праходзщь перарэпстрацыю чытачоу у тэрмш 1 у адпаведнасщ з 

парадкам, яю установлены Б1бл1ятэкай. Карыстальшю, яюя не прайипп 
перарэпстрацыю, Б1бл1ятэкай не абслугоуваюцца;

-  выконваць грамадсю парадак 1 чысцшю у памяшканнях 
Б1бл1ятэк1, паважаць правы шшых карыстальшкау;

-  у час наведвання Б1бл1ятэю мець чысты знешш выгляд;
-  у  н ад звы ч ай н ы х а т у а ц ы я х  (паж ар, авары я, пагроза 

тэр ар ы сты ч н ага акта 1 ш ш ы х) вы кон вац ь п атрабаван ш  р аб о тш к ау 
616л 1я тэ к1, о р ган ау  у н у тр а н ы х  сп р ау, о р ган ау  1 падраздзяленняу па 

надзвы чайн ы х ю туац ы ях.

3.2. Карыстальшкам Б1бл1ятэю забараняецца:
-  наведваць Б1бл1ятэку у стане алкагольнага, такачнага, 

наркатычнага ап'янення;
-уваходзщь у будынак Б1бл1ятэю з жывёламц за выключэннем 

карыстальшкау -  асоб з аслабленым зрокам 1 асоб, яюя страцпп зрок, -  у 
суправаджэнш сабаю-павадыра;

-  прыносщь у Б1бл1ятэку любыя друкаваныя выданш, дакументы 
на электронных 1 друпх носьбКах, прадметы, яюя рэжуць 1 колюць;

-  выносщь дакументы з памяшкання Б1бл1ятэю без зашсу у 
формах ул1ку, яюя прыняты Б1бл1ятэкай;

-  прыносщь 1 выкарыстоуваць у Б1бл1ятэцы кашравальныя сродю 
(сканеры, аудыё-, фота-1 вщэаапаратуру);
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-  выкарыстоуваць мабшьны тэлефон у зонах абслугоування 
чытачоу, а таксама у мэтах вщэаздымю 1 фатаграфавання дакументау з
ф он ду Ы 6Л1ЯТЭК1.

4. ПАРАДАК РЭГ1СТРАЦЫ1 КАРЫСТАЛЬНЖАУ
4.1. Для рэпстрацьп у якасщ карыстальшка Б1бл1ятэк1 грамадзянш 

павшен прад’явщь дакумент, яю сведчыць асобу. Паведамщь 
неабходныя персанальныя дадзеныя для афармлення рэпстрацыйных 
форм, вызначаных Б1бл1ятэкай, азнаёмщца з Правшам! карыстання 
Б1бл1ятэкай 1 пацвердзщь згоду на IX выкананне асабютым подшсам.

Азнаёмщца з Парадкам апрацоую персанальных дадзеных 
карыстальнжау ДУК “Св1слацкая раённая б1бл1ятэка” 1 пацвердз1ць 
згоду на IX апрацоуку шляхам запаунення заявы устаноуленай формы.

4.2. Рэг1страцыя непауналетшх ва узросце да чатырнаццац1 гадоу у 
якасц1 карыстальн1ка Б1бл1ятэкай праводзщца у прысутнасц1 бацькоу, 
законных прадстаушкоу па прад’яуленн1 апошн1М1 дакумента, як1 
сведчыць асобу.

Згоду на апрацоуку персанальных дадзеных непауналетняга 
карыстальн1ка ва узросце да 14 гадоу дае яго законны прадстаунк 
шляхам запаунення заявы устаноуленай формы.

4.3. Рэпстрацыя калектыуных карыстальнжау (юрыдычных асоб) 
ажыццяуляецца у адпаведнасц1 з Прав1лам1 карыстання Б1бл1ятэкай на 
падставе дагавора, яю вызначае парадак прадстаулення 1нфармацыйна- 
616л 1ятэч н ы х  паслуг.

4.4. Рэг1страцыйныя формы Б1бл1ятэк1 афармляюцца у ручным або 
аутаматызаваным рэжыме работн1кам Б1бл1ятэк1 у прысутнасщ 
карыстальн1ка.

4.5. У тых выпадках, кал1 чытач бярэ б1бл1ятэчныя дакументы для 
членау сваёй сямЧ, на кожнага з IX запауняецца фармуляр чытача. На 
вокладцы фармуляра, у заметках б1бл1ятэкара, член сямЧ сва1м подшсам 
дазваляе браць б1бл1ятэчныя дакументы выбранай асобе.

4.6. Грамадзян1н, як1я часова пражывае у зоне абслугоування 
Б1бл1ятэк1, можа карыстацца б1бл1ятэчным1 дакументам1 на даму. На 
вокладцы фармуляра, у заметках б1бл1ятэкара, прыводзяцца кантактныя 
дадзеныя асобы, у якой ён часова пражывае.

5. АДКАЗНАСЦЬ КАРЫСТАЛЬНЖАУ
5.1. У выпадку страты ш пашкоджання дакументау з фонду 

Б1бл1ятэк1 карыстальн1к1 кампенсуюць або замяняюць IX 1дэнтычным1, 
раунацэнным!, у тым л1ку у выглядзе коп1й. Пры адсутнасц1 
магчымасц! замены дакумента адмшютрацыя Б1бл1ятэк1 мае права
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патрабаваць пакрыцця прычыненых страт у адпаведнасщ з 
заканадауствам Рэспублш Беларусь.

5.2. Карыстальнш Б1бл1ятэк1, яюя нанесл1 шкоду маёмасщ
Б1бл1ятэк1 (камп’ютэры, аргтэхшка, мэбля, электраабсталяванне 1 другая 
маёмасць), кампенсуюць нанесены ур°н У адпаведнасщ з
заканадауствам Рэспублш Беларусь.

5.3. Карыстальшкам Б1бл1ятэк1, яюя парушыл1 тэрмшы звароту 
дакументау з фонду Б1бл1ятэк1, наступная выдача дакументау спыняецца 
да поунага узаемаразлшу па запазычанасщ.

6. ПРАВЫ I АБАВЯЗК1 Б1БЛ1ЯТЭК1
6.1. Б1бл1ятэка мае права:
-  уносщь змены у Правшы карыстання;
-  вызначаць умовы карыстання б1бл1ятэчным фондам 1 1ншым1 

рэсурсам1, а таксама рэжым доступу да 1х;
-  вызначаць у адпаведнасщ з заканадауствам Рэспублш Беларусь 

вщы 1 памеры кампенсацьп за шкоду, нанесеную карыстальшкам;
-  вызначаць тэрмш, на яю пазбауляюцца права карыстацца 

Б1бл1ятэкай тыя, хто парушыу Прав1лы;
-  прасщь пак1нуць памяшканн1 Б1бл1ятэк1 або звярнуцца да 

праваахоуных органау у выпадку, кал1 карыстальн1к перашкаджае 
працы 1ншых карыстальн1кау 1 супрацоун1кау Б1бл1ятэк1 (шум, 
неэтычныя паводз1ны 1 1нш.);

-  ажыццяуляць апрацоуку персанальных дадзеных карыстальнкау 
у адпаведнасц1 з дзеючым заканадауствам 1 Парадкам апрацоук! 
персанальных дадзеных карыстальшкау ДУК “Св1слацкая раённая 
б1бл1ятэка”.

6.2. Б1бл1ятэка абавязана:
-  садзейшчаць рэал1зацьн права грамадзян1на да далучэння да 

коштоунасцяу культуры 1 навую, на свабодны пошук 1 атрыманне 
1нфармацьн;

-  фарм1раваць 1нфармацыйныя рэсурсы, забяспечваць IX захаванне 
1 выкарыстанне у адпаведнасц1 з заканадауствам Рэспублш Беларусь 1 
Статутам Б1бл1ятэк1;

-  знаёмщь карыстальн1кау з Прав1лам1 карыстання Б1бл1ятэкай 1 
Парадкам апрацоук1 персанальных дадзеных карыстальшкау ДУК 
“Свюлацкая раённая б1бл1ятэка”;

-  не распаусюджваць персанальныя дадзеныя трэц1м асобам, за 
выключэннем выпадкау, прадугледжаных заканадауствам Рэспубл1К1 
Беларусь;
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-  даваць поуную шфармацыю карыстальшкам аб наяунасщ 
дакументау у Б1бл1ятэцы, забяспечваць 1м магчымасць карыстацца 
каталогам^ картатэкамц аутаматызаваным1 базам1 дадзеных, аказваць 
дапамогу у падборы дакументау;

забяспечваць высокую культуру абслугоування, ствараць 
спрыяльныя умовы для работы у Б1бл1ятэцы, задавальняць патрэбы 
карыстальн1кау у стварэнш у Б1бл1ятэках аматарск1х аб’яднанняу;

-  сютэматычна сачыць за своечасовым вяртаннем у Б1бл1ятэку 
выдадзеных карыстальн1кам дакументау;

-  шфармаваць карыстальн1кау аб зменах 1 дапауненнях, унесеных 
у дадзеныя Правшы, зменах у рэжыме работы Б1бл1ятэк1, в1дах паслуг, 
прадстауляемых Б1бл1ятэкай.


