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მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი:  

1.1. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა წარმოადგენს სასწავლო-სამეცნიერო 
სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, რომელიც ასრულებს სასწავლო, სამეცნიერო, 
ინფორმაციულ და საგანმანათლებლო ამოცანებს, აქტიურად უწყობს ხელს 
კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას, სასწავლო-აღმზრდელობითი 
პროცესის, სამეცნიერო მუშაობის მაღალ დონეზე წარმართვას.  

1.2. თავის საქმიანობაში ბიბლიოთეკა იცავს პოლიტიკურ და რელიგიურ 
ნეიტრალიტეტს, აღიარებს საერთო საკაცობრიო სულიერ ფასეულობებს და 
ხელმძღვანელობს სამამულო კულტურის განვითარების ამოცანებით.  

1.3. ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს ძირითადი საბიბლიოთეკო ციკლებით: 

  ფონდების ფორმირება, დამუშავება; 

  საცნობარო-საძიებო აპარატის შექმნა და მკითხველთა საინფორმაციო 
ბიბლიოგრაფიული უზრუნველყოფა; 

 საბიბლიოთეკო მომსახურება;  

 ადმინისტრაციულ – ორგანიზაციული და მეთოდური საქმიანობა. 

 აღნიშნული ციკლები შედგება მეთოდურად შემუშავებული პროცესებისა და 
ოპერაციებისაგან სათანადო ტექნოლოგიების გამოყენებით და განაპირობებენ 
ბიბლიოთეკის ორგანიზაციულ სტრუქტურას. 

 1.4. ბიბლიოთეკა უშუალოდ ექვემდებარება უნივერსიტეტის რექტორს, საქმიანობას 
წარმართავს საბიბლიოთეკო საქმეში მოქმედი კანონების საფუძველზე, აგრეთვე 
კანონებით კულტურისა და განათლების შესახებ, კანონქვემდებარე აქტებით, 
რექტორის ბრძანებებით, წინამდებარე დებულებით. 

 1.5. ბიბლიოთეკის შინაგანაწესს, სამუშაო რეჟიმსა და ფუნქციონირების პრინციპებს 
განსაზღვრავს და ამტკიცებს რექტორი. 
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 1.6. უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა ბიბლიოთეკას უქმნის ფუნქციონირების 
აუცილებელ პირობებს, მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, უზრუნველყოფს მის 
ხელშეუხებლობას საქართველოში მოქმედი საბიბლიოთეკო კანონმდებლობის 
შესაბამისად, ზრუნავს ბიბლიოთეკის განვითარების პრობლემებზე, უქმნის მას 
საბიბლიოთეკო პროცესების ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენების პირობებს. 

 1.7. ბიბლიოთეკა ურთიერთობას ამყარებს როგორც საქართველოს, ისე სხვა 
ქვეყნების ბიბლიოთეკებთან. 

                                                                              

მუხლი 2. ბიბლიოთეკის ფუნქციები:  

2.1. უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და 
აღმზრდელობითი პროცესის უზრუნველყოფა საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით 
/წიგნები, კატალოგები, გამოგონებათა აღწერილობები, აუდიო-ვიზუალური და 
წერილობითი ინფორმაციის სხვა საშუალებები.  

2.2. საბიბლიოთეკო ფონდების რაციონალური ფორმირება და ორგანიზება. მათი 
აღრიცხვა, დაცვა, სამეცნიერო დამუშავება, საცნობარო-საძიებო საშუალებების შექმნა 
და მათი გამოყენების ორგანიზება საბიბლიოთეკო დარგში მოქმედი სტანდარტების 
შესაბამისად.  

2.3. სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა საბიბლიოთეკო მომსახურება, მათი 
უზრუნველყოფა საჭირო ლიტერატურით როგორც ადგილზე, ასევე სახლში გაცემით, 
ქვეყნის შიგნით ბიბლიოთეკათაშორისი აბონემენტის (ბშა-ს), აგრეთვე 
საერთაშორისო წიგნთგაცვლის გამოყენებით სარგებლობის წესების შესაბამისად. 

 2.4. საბიბლიოთეკო დოკუმენტაციის დაცვისათვის საჭირო პირობების შექმნა.  

2.5. უნივერსიტეტის სასწავლო-საინფორმაციო და სამეცნიერო მოთხოვნილებათა 
დონეზე საბიბლიოთეკო უზრუნველყოფა.  

2.6. წიგნადი ფონდის პერიოდული შესწავლა, შემოწმება, მეორადი შერჩევის გზით 
მისი განახლება.  
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2.7. სისტემატური ზრუნვა ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის შევსება-გამდიდრებაზე. 
გაცვლითი ფონდის მეშვეობით ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის შევსება სხვა 
უმაღლესი სასწავლებისა და სამეცნიერო ან მასობრივი ბიბლიოთეკებიდან.  

2.8. საინფორმაციო ბიბლიოგრაფიული სამსახურის ორგანიზება თანამედროვე 
ავტომატიზაციის გამოყენებით.  

2.9. უნივერსიტეტში შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების ფონდის 
ორგანიზება, დაცვა, საცნობარო აპარატის შექმნა, შრომების ბიბლიოგრაფიის 
შედგენა.  

2.10. საბიბლიოთეკო-ბიბლიოგრაფიული ცოდნის დანერგვა მომხმარებელთა შორის, 
კითხვის კულტურის დონის ამაღლების საქმის ორგანიზება.  

2.11. ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა პროფესიული დაოსტატებისა და 
კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა.  

2.12. უნივერსიტეტის კაბინეტ-ლაბორატორიების, ფაკულტეტებისა და კათედრების 
წიგნადი ფონდების ცენტრალური სისტემით უზრუნველყოფა.  

2.13. ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა სოციალური საყოფაცხოვრებო პირობების 
გაუმჯობესებისათვის ზრუნვა, მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდების დაცვაზე ბიბლიოთეკართა 
მატერიალური პასუხისმგებლობის გაძლიერება ფონდების დაცვის ინსტრუქციის 
შესაბამისად.  

2.14. მონაწილეობა საგამომცემლო პროგრამებში, მიმდინარე ბიბლიოგრაფიული 
მაჩვენებლებისა და მეთოდური ხასიათის მასალების გამოცემის მომზადება.  

2.15. ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესების დამუშავება და სრულყოფა. 

 2.16. მიმდინარე და საერთაშორისო საბიბლიოთეკო პროგრამებში აქტიური 
მონაწილეობა.  

მუხლი 3. ბიბლიოთეკის მართვა:  

3.1. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას მართავს ხელმძღვანელი, რომელსაც ირჩევს 
აკადემიური საბჭო.  
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3.2. ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი არის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი.  

3.3. ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია ბიბლიოთეკის მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზის დაცვაზე, ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა საქმიანობის სწორად 
წარმართვაზე. იგი კონტროლს უწევს თანამშრომელთა მატერიალურ 
პასუხისმგებლობას და ოპერატიულად იღებს ზომებს გამოვლენილი დარღვევების 
აღკვეთისა და მოქმედი ინსტრუქციის დაცვაზე. ამ მიზნით პერიოდულად ატარებს 
თანამშრომელთა შეკრებებს, ისმენს მათ ინფორმაციებს, იწვევს ბიბლიოთეკის 
საკოორდინაციო საბჭოს სხდომებს.  

3.4. ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის 
აკადემიური საბჭოს წინაშე.  

მუხლი 4. ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის უფლება-მოვალეობანი:  

4.1. ბიბლიოთეკის მუშაობის ორგანიზაცია და მასზე პასუხისმგებლობა.  

4.2. მონაწილეობა კადრების დაკომპლექტების, მათი მიღების, ატესტაციის, დასჯისა 
თუ წახალისების საქმეში.  

4.3. ბიბლიოთეკის განყოფილებათა კოორდინირება.  

4.4. ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით, დამოუკიდებლად თუ სხვა სასწავლო 
დაწესებულებათა ბიბლიოთეკებთან ერთად სამეცნიერო-პრაქტიკული 
კონფერენციების ჩატარება საბიბლიოთეკო მუშაობის აქტუალურ საკითხებზე.  

4.5. ბიბლიოთეკის საქმიანობის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, მომსახურე 
პერსონალისთვის ფუნქციების განაწილება.  

4.6. ზომების მიღება იმ პირთა მიმართ, რომლებიც არღვევენ ბიბლიოთეკით 
სარგებლობის წესებსა და შინაგანაწესს.  

4.7. ბიბლიოთეკის წარმომადგენლად ყოფნა, როგორც უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. 

 4.8. მონაწილეობის მიღება საბიბლიოთეკო საქმიანობასთან დაკავშირებულ ყველა 
პროექტში, კონფერენციაში, სემინარებსა თუ სტაჟირებაში. 
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 4.9. მიმოწერა ბიბლიოთეკებსა და სხვადასხვა ორგანიზაციებთან საბიბლიოთეკო 
საქმიანობის თაობაზე.  

4.10. გაწევრიანება ბიბლიოთეკათა პროფესიულ გაერთიანებაში, აქტიური 
მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო საბიბლიოთეკო პროგრამების 
განხორციელებაში.  

4.11. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წინაშე ბიბლიოთეკის მუშაობის 
გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ საკითხის დაყენება.  

4.12. აკადემიურ საბჭოსთვის მუშაობის ანგარიშის წარდგენა. რექტორისათვის 
ინფორმაციის მიწოდება ბიბლიოთეკაში არსებული მდგომარეობის შესახებ.  

მუხლი 5. ბიბლიოთეკის სტრუქტურული ერთეული:  

5.1. მომსახურების განყოფილება: აბონემენტი (საცავი); სამკითხველო დარბაზი  
(საცნობარო და პერიოდული გამოცემები, სახელმძღვანელოები, დამხმარე 
ლიტერატურა) დარგობრივი თავისუფალი დაშვება.  

5.2. სერვისი: საინფორმაციო კომპუტერული ცენტრი (ქართული და უცხოური 
ელექტრონული რესურსები, ინტერნეტი); ასლგადამღები  

5.3. საფაკულტეტო ბიბლიოთეკა.  

მუხლი 6. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დაფინანსება  

6.1. ბიბლიოთეკის საქმიანობას აფინანსებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია 
მოქმედი ნორმატიული აქტების შესაბამისად. 

 6.2. ბიბლიოთეკა შეიძლება დაფინანსდეს საქველმოქმედო შემოწირულობებით, 
აგრეთვე კანონით ნებადართული შემოსავლებით.  

6.3. ბიბლიოთეკაში სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მომსახურება უფასოა.  

მუხლი 7. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:  

7.1. ბიბლიოთეკის სათავსოები ბიბლიოთეკის ძირითადი ხელშეუხებელი ბაზაა, 
რომლის დაცვა და მოვლა-პატრონობა დაკისრებული აქვს უნივერსიტეტის 
ხელმძღვანელობას. 
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 7.2. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ ბიბლიოთეკისათვის დაშვებული 
თანხები მიზნობრივად გამოიყენება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შენარჩუნება-
გაუმჯობესების, ფონდების შევსების, საბიბლიოთეკო ტექნიკის შეძენისა და 
ბიბლიოთეკის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის.  

7.3. მატერიალურ-ტექნიკური პირობების შექმნა ხდება არსებული ნორმატივების 
გათვალისწინებით, რამაც უნდა უზრუნველყოს ბიბლიოთეკისათვის შესაბამისი 
ფართის გამოყოფა, მუშაობისა და მომსახურების პირობების, სანიტარულ-ჰიგიენური 
ნორმების დაცვა.  

7.4. ბიბლიოთეკის გამოყენება არაპირდაპირი დანიშნულებით, მისი შევიწროვება, 
გადაყვანა უარეს პირობებში და მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის მოთხოვნების 
უგულებელყოფა განიხილება, როგორც საკანონმდებლო დარღვევა. 

 ბიბლიოთეკის საშტატო განრიგი 

 საბიბლიოთეკო პერსონალი: 7 შტატი  

საინფომაციო-კომპიუტერული ცენტრი: 1 შტატი (ხელშეკრულებით)  

დამლაგებელი: 2 შტატი 

 მუხლი 8. ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი  

8.1. ბიბლიოთეკის მუშაობის განრიგი 

 ბიბლიოთეკა მდებარეობს II და III კორპუსებს შორის, მისთვის ცალკე განკუთვნილ 
შენობაში. 

 ბიბლიოთეკა მუშაობს: ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით: დილის 9.00 სთ-დან 17.00 
სთ-მდე. 

 8..2. ბიბლიოთეკა, პირველ რიგში, განკუთვნილია უნივერსიტეტის სტუდენტთა, 
პროფესორ- მასწავლებელთა და თანამშრომელთა მოხმარებისათვის. 

 8..3. იმისათვის, რომ ვისარგებლოთ ბიბლიოთეკით და გამოვიწეროთ წიგნი, უნდა 
დავაკმაყოფილოთ ორი პირობა:  

 წიგნი უნდა იყოს აღრიცხული და შესაბამისი ნომერი უნდა ჰქონდეს მინიჭებული;  
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 ბიბლიოთეკით სარგებლობის მოსურნე პიროვნება უნდა იყოს ბიბლიოთეკაში 
გაწევრიანებული. 

 8.4. ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება  

ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება უფასოა.  

8.4.1. გაწევრიანება სტუდენტებისათვის: ბიბლიოთეკის აბონემენტის მომსახურებით 
ვერ ისარგებლებენ სტუდენტები, რომლებიც არ დარეგისტრირდებიან ბიბლიოთეკის 
მკითხველებად. სტუდენტების გაწევრიანება ხდება ერთხელ საბაკალავრო, მეორედ 
სამაგისტრო, მესამედ სადოქტორო სწავლების პერიოდში.  

ა) ბიბლიოთეკაში გაწევრიანებისას სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს:  

პასპორტი ან პირადობის მოწმობა;  

სტუდენტის ბილეთი;  

ერთი ცალი სურათი ზომით 3X4.  

ბ) ბიბლიოთეკარი შესაბამისად ავსებს მკითხველის ფორმულარს და ანიჭებს ნომერს. 

 8.4.2. ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების უფლება აქვს ყველა პროფესორ-მასწავლებელსა 
და თანამშრომელს.  

8.4.3. უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები და გარეშე პირები სარგებლობენ 
მომსახურებით მხოლოდ სამკითხველო დარბაზში.  

8.5. წიგნის გატანა და დაბრუნება.  

8.5.1. გატანა: წიგნები, რომლებიც ბიბლიოთეკას აქვს მხოლოდ თითო ეგზემპლარი 
(გამონაკლისის გარეშე), ბიბლიოთეკიდან არ გაიცემა. ასეთი წიგნებით სტუდენტს 
შესაძლებლობა აქვს, ისარგებლოს მხოლოდ სამკითხველო დარბაზში, ან დაუკვეთოს 
ქსეროქსზე გადასაღებად მისთვის საჭირო გვერდები, თუ მთელი წიგნი. 

 სტუდენტს შეუძლია, ბიბლიოთეკიდან გაიტანოს წიგნები, რომლებიც 
ბიბლიოთეკაში მოიპოვება რამდენიმე ეგზემპლარის სახით. უპირატესად გაიცემა 
დაქსეროქსებული ეგზემპლარი, თუ კი ასეთი არსებობს.  
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8.5.2. წიგნის დაბრუნების ვადები და ვადის დარღვევის შემთხვევები. 
ბიბლიოთეკიდან წიგნი გაიცემა ერთი წლით, ერთი სემესტრით (იმ შემთხვევაში, თუ 
ბიბლიოთეკას აქვს ეგზემპლართა გარკვეული რაოდენობა), ერთი კვირით, 
რამდენიმე დღით, 24 საათით (ამას ეგზემპლართა რაოდენობის შესაბამისად 
არეგულირებს ბიბლიოთეკარი).  

სალექციო მასალები, ჟურნალები, წიგნები, რიდერები და სხვა მსგავსი, რომელიც 
ლექტორს დაჯავშნული აქვს ლექციისათვის და განკუთვნილია იმ სემესტრში 
სტუდენტების მოხმარებისათვის, ბიბლიოთეკიდან შეიძლება გატანილ იქნეს 
მხოლოდ 24 საათით. 

 გატანილი მასალის, ან წიგნის დაბრუნების ვადის (ვადა განისაზღვრება იმის 
მიხედვით, თუ რამდენად ხშირია ამ წიგნის მოხმარება) დადგომისთანავე, 
მკითხველი ვალდებულია, წიგნი დაუბრუნოს ბიბლიოთეკას. თუ მკითხველს წიგნი 
კვლავაც სჭირდება, მას შეუძლია ის ხელახლა გაიტანოს (გარკვეული ვადით) იმ 
შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ წიგნს სხვა მკითხველიც არ ითხოვს.  

თუ მკითხველმა რაიმე მიზეზით ვერ მოიტანა წიგნი ბიბლიოთეკაში საჭირო დროს, 
აუცილებლად უნდა შეატყობინოს ბიბლიოთეკას გადაცდენის მიზეზი და 
განსაკუთრებულ შემთხვევაში (თუ წიგნს ითხოვს სხვა მკითხველი) ბიბლიოთეკა 
თვითონ უზრუნველყოფს წიგნის დაბრუნებას. 

 8.5.3. გატანილი მასალის უკან მოთხოვნა  

ბიბლიოთეკარს შეუძლია, მოითხოვოს წიგნის თუ ბიბლიოთეკიდან გატანილი სხვა 
მასალის (ჟურნალის), ნივთის (დისკის) ვადაზე ადრე დაბრუნება. ასეთ შემთხვევაში 
მკითხველი ვალდებულია, უზრუნველყოს დაბრუნება შეტყობინებიდან 24 საათის 
განმავლობაში.  

8.5.4. გატანილი მასალის ან წიგნის დაკარგვა  

გატანილი მასალის ან წიგნის დაკარგვის შემთხვევაში, მკითხველს შეუძლია 
წარმოადგინოს იგივე დასახელების და გამოცემის წლის შესაბამისი ან, სანაცვლოდ 
აანაზღაუროს შესაბამისი შინაარსობრივი ღირებულებისა და (საბაზრო) ფასის მქონე 
ბიბლიოთეკისათვის მოთხოვნადი წიგნის ეგზემპლარით ან ეგზემპლარებით.  
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8.5.5. წიგნის გატანის უფლების აკრძალვა 

 ბიბლიოთეკარს აქვს უფლება, განსაკუთრებულ შემთხვევებში აკრძალოს ან 
შეცვალოს ბიბლიოთეკიდან წიგნის გატანის წესი. ან არ გაატანოს წიგნი იმ პირებს, 
რომლებიც შემჩნეულნი არიან წიგნის დაგვიანებით დაბრუნებაში. 

 8.6. ბიბლიოთეკაში ქცევის წესები  

8.6.1.სტუდენტებისადმი თხოვნაა, ბიბლიოთეკის სათანადო მუშაობისათვის და 
უნივერსიტეტის კეთილდღეობისათვის, გაითვალისწინონ შემდეგი:  

სამკითხველო დარბაზში შესვლისას ჩანთას ან ზურგჩანთას მკითხველი ათავსებს 
საკიდზე. ფული და სხვა ძვირფასი ნივთები მან თან უნდა იქონიოს. აღნიშნული 
ქონების დაკარგვის შემთხვევაში, ბიბლიოთეკა იხსნის ყოველგვარ 
პასუხისმგებლობას.  

სამკითველო დარბაზში წიგნის გამოყენების შემდეგ დაუშვებელია მისი 
თვითნებურად წიგნის თაროზე დადება. წიგნი უნდა მივუბრუნოთ ბიბლიოთეკარს, 
რომელიც დააბრუნებს მას ადგილზე. 

 წიგნის თქვენთვის გადანახვის სურვილის შემთხვევაში, თხოვნით მიმართეთ 
ბიბლიოთეკარს.  

სტუდენტებს არ აქვთ უფლება, ისადილონ ბიბლიოთეკაში. ნებადართულია 
მხოლოდ ბოთლში ჩამოსხმული წყლის ან გამაგრილებელი სასმელის თან ქონა.  

8.6.2. ბიბლოიოთეკაში სასტიკად აკრძალული და დაუშვებელია: მოწევა, ხმაური და 
საუბარი, მობილური ტელეფონების გამოყენება. 

 წიგნის არასწორად დადება ან მისი დამალვის, სხვა სტუდენტისათვის წიგნის 
გამოყენების ხელის შეშლის მიზნით. 

 წიგნის ან სასწავლო მასალების ქურდობა, დაზიანება, დაფხაჭნა, ფურცლების 
ამოგლეჯა.  

8.6.3. წიგნის ან სასწავლო მასალების ქურდობასა, თუ დაზიანებაში ხელმეორედ 
შემჩნეული პიროვნება გაირიცხება უნივერსიტეტიდან. უნივერსიტეტი არ უბრუნებს 
გარიცხულ სტუდენტს სწავლის საფასურს. 
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8.7. ბიბლიოთეკის საინფორმაციო-კომპიუტერული ცენტრი და ინტერნეტით 
სარგებლობა  

8.7.1. საინფორმაციო-კომპიუტერული ცენტრი განთავსებულია სამკითხველო 
დარბაზის გვერდით _ სივრცულად.  

8.7.2. საინფორმაციო-კომპიუტერულ ცენტრში ინტერნეტით სარგებლობა უფასოა და 
ხელმისაწვდომია ყველა სტუდენტისათვის. კომპიუტერის მომხმარებელმა 
გამოყენების შემდეგ კომპიუტერი ჩართული უნდა დატოვოს.  

8.7.3. საინფორმაციო-კომპიუტერულ ცენტრში იკრძალება:  

კომპიუტერის მომხმარებელი ვალდებულია გაუფრთხილდეს ტექნიკას. მას არა აქვს 
უფლება, კომპიუტერში რაიმე პროგრამული ფაილი ჩაწეროს, ან წაშალოს.  

დაუშვებელია კომპიუტერის გამოყენება თამაშებისათვის.  

კომპიუტერის გაუმართავად მუშაობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა 
მიმართოს ცენტრის თანამშრომელს და თვითნებურად არ უნდა ეცადოს ხარვეზის 
გამოსწორებას.  

8.7.4. ლიმიტი კომპიუტერით სარგებლობაზე არსებობს მხოლოდ სხვა 
მომხმარებლებისაგან მოთხოვნის შემთხვევაში და შეადგენს 1-2 საათს.  

8.7.5.მომხმარებელმა თუ ვერ მოიძია მისთვის სასურველი ინფორმაცია, ცენტრის 
თანამშრომელი ვალდებულია დაეხმაროს. ცენტრის თანამშრომელი ასევე 
ვალდებულია შეუქმნას მომხმარებელს შესაბამისი ატმოსფერო.  

8.8. მასალების (ასლების) გადაღება, დასკანერება, მასალის ამობეჭდვა, კომპაქტ 
დისკზე ჩაწერა:  

8.8.1. ბიბლიოთეკის მკითხველს შეუძლია, გადაიღოს ბიბლიოთეკაში არსებული 
ლიტერატურის ასლი ან ამობეჭდოს კომპიუტერიდან ინფორმაცია. რისთვისაც 
მომხმარებელმა უნდა მიმართოს ცენტრის თანამშრომელს.  

8.8.2. მასალის დაქსეროქსება, დასკანერება, კომპიუტერიდან ინფორმაციის 
ამობეჭვდვა, კომპაქტ დისკზე ჩაწერა ხდება ბიბლიოთეკაში მკითხველის 
მოთხოვნისთანავე, ადმინისტრაციის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით. 
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