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შპს ორიენტირის ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ
 
  2021 წლის 29 ნოემბერს შემოსულია კოლეჯის იურისტის N7462 სამსახურებრივი ბარათი,
რომლითაც დასამტკიცებლად წარმოდგენილია ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი.
  შპს ორიენტირის   წესდების და კოლეჯის იურისტის 2021 წლის 29 ნოემბრის N7462
სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე:
 

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს შპს ორიენტირის ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი დანართის შესაბამისად.
ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;
 უზრუნველყოფილ იქნას წინამდებარე ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული
პირებისთვის.
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მუხლი 1.ზოგადი დებულებანი 
წინამდებარე დებულება არეგულირებს შპს კოლეჯი ,,ორიენტირის“-ს ბიბლიოთეკის 
 მუშაობის წესს. 

მუხლი 2. ბიბლიოთეკის დანიშნულება და ფუნქციები. 
2.1. კოლეჯის ბიბლიოთეკა ასრულებს სასწავლო, ინფორმაციულ და საგანმანათლებო 
ფუნქციებს. ხელს უწყობს კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას და სასწავლო 
პროცესის მაღალ დონეზე  წარმართვას. ამისთვის პერიოდულად ხდება. ბიბლიოთეკის  
წიგნადი ფონდის განახლება. 
2.2. ბიბლიოთეკა თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს „საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით, კოლეჯის დებულებით და ამ დებულებით. 
2.3. ბიბლიოთეკის ფუნქციებია:  
ა) კოლეჯის   უზრუნველყოფა სასწავლო მასალით (წიგნები, ჟურნალები, გაზეთები, აუდიო-
ვიზუალური ფონდი  და სხვ.);  
ბ) საბიბლიოთეკო ფონდების ფორმირება და ორგანიზება, დაცვა, აღრიცხვა დამუშავება 
მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად;  
გ) წიგნადი ფონდის პერიოდული შესწავლა, შემოწმება და გაწმენდა; 
2.4. ბიბლიოთეკაში არსებული ქონების დაცვა, მოვლა-პატრონობა სავალდებულოა 
ბიბლიოთეკის ყველა თანამშრომლისა და მკითხველისათვის. 
2.5 ბიბლიოთეკა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია კოლეჯის          
         დირექტორის წინაშე. 

 
მუხლი 3. კოლეჯის ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების წესი 

3.1. კოლეჯის ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების მსურველმა უნდა წარადგინოს პირადობის 
დამადასტურებელი მოწმობა; 
3.2პროფესიული  სტუდენტის  ბიბლიოთეკაში  გაწევრიანება ხდება  სტუდენტობის 

პერიოდში ერთხელ. 

3.3. პროფესიული სტუდენტი, რომელიც ერთხელ გაწევრიანდება სწავლების პერიოდში, 
რჩება ბიბლიოთეკის წევრად სწავლების მთელი პერიოდისათვის. 
3.4. ბიბლიოთეკარი  წარდგენილი დოკუმენტის საფუძველზე, მასზე გასცემს 
სახემძღვანელოს, რისთვისაც იგი ავსებს სპეციალურ ჟურნალს, სადაც აღნიშნულია პირის 
სახელი, გვარი და მისამართი. 
3.5. ჟურნალში  ფიქსირდება მკითხველის მიერ წიგნის გატანა და შემოტანის ყოველი 
კონკრეტული შემთხვევა, რასაც ადასტურებს პირადი ხელმოწერით. 
3.6 კოლეჯის პერსონალისათვის და პროფესიულ სტუდენტისათვის ბიბლიოთეკაში 
გაწევრიანება უფასოა. 
              



  მუხლი 4 . ბიბლიოთეკით სარგებლობა 
4.1.ბიბლიოთეკით სარგებლობა შეუძლია დაწესებულების ყველა პროფესიულ სტუდენტსა 

და პერსონალს; 

4.2. ბიბლიოთეკა მუშაობს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით: დილის 10.00 სთ-დან – 18.00-

მდე. შაბათს - დილის 10.00 სთ-დან-14.00 სთ-მდე. 

მუხლი 5. ბიბლიოთეკის მკითხველის უფლებები და ვალდებულებები 

5.1 კოლეჯის მკითხველს უფლება აქვს: 

ა) ისარგებლოს კოლეჯის ბიბლიოთეკაში დაცული ინტელექტუალური რესურსით უფასოდ 

და შეუფერხებლად, წინამდებარე „ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესის“ მოთხოვნათა 

დაცვით; 

ბ) ისარგებლოს კოლეჯის ბიბლიოთეკაში განთავსებული თანამედროვე ელექტრონული 

ტექნოლოგიებით; 

გ) უფასოდ გადაიღოს მისთვის სასურველი მასალებიდან ქსეროასლი; 

დ) გააკეთოს ქაღალდის მატარებელზე არსებული ნებისმიერი მისთვის სასურველი 

დოკუმენტის თუ ინტელექტუალური რესურსის ელექტრონული ვერსია, ბიბლიოთეკის 

სამკითხველო დარბაზში განთავსებული კომბაინის (პრინტერი/ასლგადამღები/სკანერი) 

სკანერის გამოყენებით; 

ე) დაბეჭდოს მისთვის სასურველი მასალები სამკითხველო დარბაზში განთავსებული 

საბეჭდი აპარატის გამოყენებით უსასყიდლოდ; 

ვ) გაეცნოს და დაამუშაოს მისთვის სასურველი ინფორმაცია მის მიერვე შერჩეული ფორმით 

ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში; 

ზ) მიიღოს დროებით სარგებლობაში ბიბლიოთეკაში დაცული ინტელექტუალური რესურსი, 

თუკი აღნიშნული რესურსი ბიბლიოთეკაში წარმოდგენილია ორ ან მეტ ეგზემპლიარად. 

5.2 ამ მუხლის ,,ა“ - ,,ვ“ პუნქტებით გათვალისწინებული უფლებების რეალიზება კოლეჯის 

ბიბლიოთეკის მკითხველს შეუძლია ამ დებულებით დადგენილ ბიბლიოთეკის მუშაობის 

დროის განმავლობაში. 

5.3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული უფლების რეალიზება 

კოლეჯის ბიბლიოთეკის მკითხველს შეუძლია კოლეჯში სასწავლო პროცესის განმავლობაში. 

5.4 ბიბლიოთეკის მკითხველი ვალდებულია: 

ა) გაუფრთხილდეს წიგნებსა და სხვა სახის ინტელექტუალური რესურსს; 

ბ) არ გაიტანოს ბიბლიოთეკის ფარგლებს გარეთ ინტელექტუალური თუ მატერიალური 
რესურსი ბიბლიოთეკის თანამშრომლის თანხმობისა და წინამდებარე წესის შესაბამისი 
პროცედურის გავლის გარეშე;  



გ) დროულად დააბრუნოს კოლეჯის ფარგლებს გარეთ გატანილი კოლეჯის საკუთრებას 
განკუთვნილი ინტელექტუალური რესურსი; მკითხველის მიერ მითითებულ დროში 
ინტელექტუალური რესურსის არდაბრუნების შემთხვევაში, ბიბლიოთეკის მუშაკი აცნობებს 
დირექტორს. 
დ) წიგნის დაზიანებისათვის ან დაკარგვისათვის, შეცვალოს წიგნი ახალი ეგზემპლარით ან 

აანაზღაუროს საბაზრო ღირებულების შესაბამისად. 

ე)   დაემორჩილოს ბიბლიოთეკაში მოქმედ წესებს; 

ვ) დაიცვას ბიბლითეკაში ყოფნისას შინაგაწესის მოთხოვნები; 
ზ) დაიცვას სიჩუმე სამკითხველო დარბაზში; 

თ) პატივისცემით მოეპყროს როგორც ბილიოთეკის თანამშრომლებს ასევე ბიბლიოთეკის 

მკითხველებს; 

ი) დაემორჩილოს ბიბლიოთეკარის კანონიერ მოთხოვნებს; 

კ) ვიზუალურად შეამოწმოს ბიბლიოთეკაში მიღებული ნებისმიერი ინტელექტუალური 

რესურსის მდგომარეობა, რაიმე სახის დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ 

შეატყობინოს ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელს/სამკითხველო დარბაზის 

ხელმძღვანელს/ბიბლიოთეკარს. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი იქნება ვალდებული 

აანაზღაუროს დეფექტით გამოწვეული ზიანი; 

ლ) სამკითხველო დარბაზში კომპიუტერული ტექნოლოგიები გამოიყენოს მხოლოდ 

საგანამანთლებლო მიზნით; 

მ) კოლეჯთან სამართლებრივი ურთიერთობის შეწყვეტა/შეჩერების შემთხვევაში, 

დაუყოვნებლივ - 3 (სამი) დღის ვადაში დააბრუნოს დროებითი სარგებლობის უფლებით 

გატანილი ინტელექტუალური რესურსი; 

ნ) გატანილი ინტელექტუალური რესურსის დაკარგვის ან/და დაზიანების შემთხვევაში, 

წარმაოდგინოს მისი ანალოგი, თუკი შეუძლებელია ანალოგის მოძიება, მაშინ აანაზღაუროს 

მისი ღირებულება საბაზრო ფასების გათვალისწინებით. 

5.5 ბიბლიოთეკიდან წიგნის გატანის შემთხვევაში მიეთითება გატანის დრო და 

ხანგრძლივობა. 

5.6 კოლეჯის ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს მკითხველებს ქსეროქსით, სკანერით, 

ინტერნეტით და პრინტერით მომსახურებას. 

5.7 წიგნები, რომლებიც თითო ეგზემპლარით არის წარმოდგენილი, ბიბლიოთეკიდან არ 

გაიცემა (შესაძლებელია ქსეროასლის გაკეთება); 

მუხლი 6. დასკვნითი დებულება 
6.1.ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესს ბრძანებით ამტკიცებს კოლეჯის დირექტორი. 
6.2.ცვლილებების და დამატების შეტანა ხდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 
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