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ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭНН1
1. Правшы карыстання
б1бл1ятэкам1
дзяржаунай
установы
“Цэнтрал1заваная сютэма дзяржауных публ 1чных б1бл1ятэк г. Мшска” (даней Правшы; далей - Установа) распрацаваны у адпаведнасц1 з Кодэксам
Рэспубл 1ю Беларусь аб культуры ад 20 лшеня 2016 г. № 413-3, Статутам
Установы.
2. Правшы рэгламентуюць узаемаадносшы карыстальшкау 1 б1бл1ятэк у
працэсе
б1бл1ятэчнага,
1нфармацыйнага,
даведачна-б1бл1Яфаф1чнага
1
сацыякультурнага абслугоування.
3. Права на карыстанне б1бл1ятэкам1 на тэрыторьп Рэспубл 1К1 Беларусь
мае любая ф 131чная асоба незалежна ад полу, узросту, нацыянальнасц1,
адукацьи, сацыяльнага станов1шча, пал 1тычных 1 рэл 1пйны х перакананняу 1
прафес 1йнай прыналежнасц 1, а таксама любая юрыдычная асоба незалежна ад
формы уласнасщ 1 ведамаснай падпарадкаванасц 1.
4. Карыстальн 1К1 б1бл1ятэк, у адпаведнасщ з 1ндыв1дуальным1 патрэбам1 1
1нтарэсам 1, маюць права на свабоднае 1 бясплатнае атрыманне паслуг б1бл1ятэк
Установы, акрамя платных (дадатковых) паслуг.
5. Паслуп 616л 1я т э к аказваюцца зарэпстраваным карыстальн 1кам.

ГЛАВА 2
ПАРАДАК РЭГ1СТРАЦЫ1 КАРЫСТАЛБН1КАУ Б1БЛ1ЯТЭК
6. Рэг 1страцыя
грамадзян
у
якасц 1
карыстальн1кау
б1бл1ятэк
ажыццяуляецца непасрэдна у б1бл1ятэцы.
7. Пры зап1се у б1бл1ятэку грамадзянш пав 1нен прад’яв1ць дакумент, як 1
сведчыць асобу: пашпарт, вщ на жыхарства у Рэспубл 1цы Беларусь,
пасведчанне бежанца; паведамщь неабходныя для афармлення звестю,
запоун1ць рэпстрацыйную картку, азнаём 1цца з Правшам! 1 пацвердз!ць
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згоду на IX выкананне асабютым подшсам. Рэпстрацыйная картка з’яуляецца
дамовай пам1ж б1бл1ятэкай 1 карыстальшкам, якая пацвярджае правы 1
абавязю бакоу.
8. Дзещ
1 падлетю да 16 гадоу зашсваюцца у 616л1ятэю па
прад’яуленш пашпарта аднаго з бацькоу або апекуноу, папячыцеляу,
работшкау дзщячых устаноу.
9. Карыстальшю
б1бл1ятэк
абавязаны штогод
праходзщь
перарэпстрацыю на падставе прад’яулення дакумента, яю сведчыць асобу.
10. Юрыдычныя асобы карыстаюцца паслугам1 б1бл1ятэк на умовах
дагаворау, як1я заключаюцца з Установай.
ГЛАВА 3
ПРАВЫ КАРЫСТАЛЬНЖАУ Б1БЛ1ЯТЭК
11. Карыстальн1к1 б1бл1ятэк маюць права:
11.1. Наведваць б1бл1ятэк1 згодна рэжыму работы.
11.2. Бясплатна атрьишпваць поуную 1нфармацыю аб складзе фондау
праз с 1стэму каталогау, картатэк, баз дадзеных 1 1ншыя формы б1бл1ятэчнага
1нфармавання.
11.3. Бясплатна атрымл1ваць кансультацыйную дапамогу у пошуку
крынщ 1нфармацы1.
11.4. Бясплатна атрымлгваць у часовае карыстанне дакументы з
фондау б1бл!ятэк на абанементах або для работы у чытальнай зале.
11.5. Атрьишпваць
доступ
да
электронных
шфармацыйных
рэсурсау, а таксама выкарыстоуваць месцы публгчнага доступу да
1нфармацыйнай сетю, арган1заванай у б1бл1ятэцы.
11.6. Карыстацца паслугам1, у тым Л1ку платным1, як1я аказваюць
616Л1ЯТЭК1.
11.7. Удзельшчаць
у
мерапрыемствах,
як1я
праводзяцца
б1бл1ятэкам1 для карыстальн1кау.
11.8. Выкарыстоуваць у зонах абслугоування карыстальн1кау б1бл1ятэк
тэхн1чныя сродк1 на аутаномным С1лкаванн1 без гукавых с!гналау, за
выключэннем
кашравальных прыборау
(сканерау,
аудыя-,
фота- 1
в1дэаапаратуры), маб1льных тэлефонау 1 шшых тэхн1чных сродкау у мэтах
ф ота-1 В1дэаздымк1 дакументау з б1бл1ятэчных фондау.
11.9. Асобы з аслабленым зрокам 1 асобы, пазбауленыя зроку, маюць

права на атрыманне дакументау на спецыяльных матэрыяльных носьб1тах
шфармацьп.
ГЛАВА 4
АБАВЯЗК1 КАРЫСТАЛБН1КАУ Б1БЛ1ЯТЭК
12. Карыстальн1к1 б1бл1ятэк абавязаны:
12.1. Выконваць дадзеныя Правшы.
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12.2. Пры наведванш б1бл1ятэк здаваць у гардэроб верхняе адзенне.
12.3. Пры наведванш б1бл1ятэк не праходзщь у фонд адкрытага
доступу з буйнагабарытным багажом, спартыуным1 1 гаспадарчым1 сумкам1,
каляскам1, рукзакам1, чамаданам1 1 т. п.
12.4. Не парушаць расстаноуку дакументау у фондах б1бл1ятэк, не
вымаць картю з каталогау 1 картатэк.
12.5. Беражл1ва адносщца да дакументау з б1бл1ятэчных фондау, не
наносщь шкоды выданням падкрэсленнем, пазнакам1, не вырываць 1 не
запнаць староню.
12.6. Несщ адказнасць за узятыя б1бл1ятэчныя дакументы.
12.7. Своечасова у вызначаны тэрмш вяртаць выданш, атрыманыя з
фондау б1бл1ятэк.
12.8. Берагчы б1бл1ятэчную маёмасць 1 абсталяванне. Кампенсаваць
страты, прычыненыя б1бл1ятэкам.
12.9. Прад’яуляць для абслугоування чытацю бшет (пры яго наяунасщ у
6 16 л 1я т э ц ы ) або дакумент, як1 сведчыць асобу, па патрабаванн1 б 1бл1ятэкара.
12.10. Пры змяненш пашпартных даных, месца жыхарства, нумара
стацыянарнага дамашняга тэлефона паведамляць супрацоушкам б1бл1ятэк на
працягу 30 каляндарных дзён.
12.11. Праходз1ць перарэпстрацыю чытачоу у адпаведнасщ з парадкам,
устаноуленым п. 9 дадзеных Правшау. Карыстальн1К1, як1я не прайшл1
перарэпстрацыю, б1бл1ятэкам1 не абслугоуваюцца.
12.12. Захоуваць грамадсю парадак 1 чысц1ню у памяшканнях б1бл1ятэк.
Паважаць правы шшых карыстальн1кау.
12.13. Праяуляць карэктнасць у адносшах да супрацоун1кау б1бл1ятэк.
12.14. У
надзвычайных
с1туацыях
(пажар,
аварыя,
пагроза
тэрарыстычнага акта 1 1ншыя) выконваць патрабаванн1 работн1кау б1бл1ятэк,
органау унутраных спрау, органау 1 падраздзяленняу па надзвычайных
с!туацыях.
13. Карыстальн1кам б1бл1ятэк забараняецца:
13.1. Праходз1ць у памяшканне б1бл1ятэк1 у выпадку в1давочнага
незахавання нормау сан1тарнай 1 асаб1стай ппены, а таксама наведваць
б1бл1ятэку у стане алкагольнага ап’янення або у стане, выкл1каным ужываннем
наркатычных сродкау, пс1хатропных рэчывау, IX аналагау, такс1чных або
1ншых адурманьваючых рэчывау.
13.2. Уваходзщь у будыню б1бл1ятэк з жывёлам1, за выключэннем
карыстальн1кау б1бл1ятэк - асоб з аслабленым зрокам 1 асоб, як1я страц1Л1 зрок,
у суправаджэнш сабак1-павадыра.
13.3. Уваходзщь у будыню б1бл1ятэк з веласшедам1 1 т. п.

13.4. У памяшканнях 616л 1я т э к забаронены рух на ролшавых каньках,
скейтбордах, С1гвэях, праскуцерах 1 т. п., пакольк1 гэта можа прывесщ да
няшчаснага выпадку.
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13.5. Уносщь 1 выкарыстоуваць кашравальныя прыборы (сканеры,
аудыя-, фота- 1 вщэаапаратуру), мабшьныя тэлефоны 1 шшыя тэхшчныя сродю
у мэтах фота- 1 вщэаздымю дакументау з б1бл1ятэчных фондау.
13.6. Выкарыстоуваць мабшьны тэлефон у зонах абслугоування
чытачоу.
13.7. Без
дазволу работшкау
б1бл1ятэк выносщь дакументы,
прызначаныя для работы у чытальнай зале.
13.8. Выносщь за межы памяшкання б1бл1ятэчнага абанемента любыя
В1ды дакументау без 1х афармлення у чытацюм фармуляры.
13.9. Выконваць сютэмныя працэдуры у камп’ютарнай сетцы,
адкрываць, адпампоуваць вщэафайлы з 1нтэрнэту.
13.10. Прымаць ежу, расшваць сшртныя напо1 1 курыць у памяшканнях
616Л 1ЯТЭК.
13.11. Без дазволу адмшютрацьй Установы размяшчаць аб’явы, аф1шы,
рэкламныя матэрыялы у памяшканнях б1бл1ятэк.
ГЛАВА 5
АДКАЗНАСЦЬ КАРЫСТАЛБН1КАУ ЗА ПАРУШЭННЕ ПРАВ1ЛАУ
КАРЫСТАННЯ Б1БЛ1ЯТЭКАМ1
14. Карыстальшю, яюя с1стэматычна парушаюць Правшы, могуць быць
пазбаулены права карыстацца ус 1М1 б1бл1ятэкам1 Установы на тэрмш да 3-х
месяцау.
15. Карыстальшкам, як1я парушыл1 тэрм1ны здачы дакументау з фондау
б 1бл1ятэк1, выдача наступных дакументау спыняецца ус 1М1 структурным!
падраздзяленням1 да пагашэння запазычанасц1.
16. За злосныя парушэнн1, прадугледжаныя дзеючым заканадауствам
Рэспубл1К1 Беларусь, карыстальн1к1 нясуць адмшютрацыйную, грамадзянскаправавую або крым1нальную адказнасць.
17. Карыстальшю, яюя прычынш незаменныя страты б1бл1ятэкам
Установы, пазбауляюцца права карыстання б1бл1ятэкам1 без права пауторнага
зап1су. Звестк1 аб IX могуць перадавацца для разгляду у органы суда 1
пракуратуры.
18. Карыстальшю, яюя нанешп шкоду абсталяванню 616л 1я т э к ,
кампенсуюць яе у адпаведнасц1 з дзеючым заканадауствам.
19. Карыстальшк, яю згуб1у Ц1 пашкодз1у б1бл1ятэчны дакумент, павшен
замян1ць яго 1дэнтычным або прызнаным б1бл1ятэкай рауназначным.
20. Несанкцыянаваны вынас дакументау з б1бл1ятэк расцэньваецца як
крадзеж маёмасщ.
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ГЛАВА 6
ПРАВЫ Б1БЛ1ЯТЭК ПА АБСЛУГОУВАНН1 КАРЫСТАЛЬШКАУ
21. Б1бл1ятэк1 маюць права:
21.1. Зацвярджаць па узгадненш з юруючай аргашзацыяй Правшы
карыстання б1бл1ятэкам1, уносщь у IX дадатю 1 змены.
21.2. Вызначаць змест 1 канкрэтныя формы сваёй дзейнасщ у
адпаведнасщ з мэтам1, вызначаным1 Статутам Установы.
21.3. Самастойна фарм1раваць дакументны фонд. Вызначаць умовы
выкарыстання б1бл1ятэчных фондау 1 шшых шфармацыйных рэсурсау, а
таксама рэжым доступу да IX.
21.4. Аказваць дадатковыя
(платныя)
паслуп,
пералш
яюх
зацвярджаецца дырэктарам Установы.
21.5. Вызначаць тэрмшы пазбаулення права карыстання б1бл1ятэкам1
для карыстальн1кау, як1я парушыл1 Прав1лы.
21.6. Прымаць меры
па
кампенсаванш
страт,
нанесеных
карыстальн1кам1 б1бл1ятэк у адпаведнасц1 з заканадауствам Рэспублш
Беларусь.
21.7. Патрабаваць
ад
карыстальшкау
пак1нуць
памяшканне
б 1бл1ятэк1 у выпадку, кал1 ён сва1М1 паводз1нам1 перашкаджае рабоце 1ншых
карыстальн1кау 1 супрацоун1кау.
21.8. Прымаць меры па забеспячэнш захаванасц1 б1бл1ятэчных фондау 1
1ншай маёмасц1 б1бл1ятэк Установы.
21.9. У выпадку грубых парушэнняу Правшау звяртацца за дапамогай у
праваахоуныя органы.
ГЛАВА 7
АБАВЯЗК1 Б1БЛ1ЯТЭК ПА АБСЛУГОУВАНН1 КАРЫСТАЛЬШКАУ
22. Б1бл1ятэка
абавязана:
22.1. Садзейн1чаць рэал1зацы1 права грамадзян на б1бл1ятэчнае,
1нфармацыйнае 1 даведачна-б1бл1яграф1чнае абслугоуванне згодна з IX
патрэбнасцям11 1нтарэсам1 .
22.2. Фарм1раваць б1бл1ятэчныя фонды, забяспечваць IX захаванасць 1
рацыянальнае выкарыстанне.
22.3. Абслугоуваць карыстальшкау у адпаведнасщ са Статутам
Установы 1 Правшам1.
22.4. Знаём1ць карыстальшкау пры зашсе у б1бл1ятэк1 з Правшам1.
22.5. Прадастауляць поуную шфармацыю карыстальнкам пра
1нфармацыйныя рэсурсы б1бл1ятэк, забяспечваць магчымасць карыстання
каталогам!, картатэкам1 1 аутаматызаваным1 базам 1 даных, аказваць
дапамогу у падборы неабходных дакументау.
22.6. 1нфармаваць карыстальн1кау аб ус 1х вщах паслуг, яюя
аказваюць б 1бл 1ятэк1, аб зменах у рэжыме работы.

6
22.7. Захоуваць канфщэнцыяльнасць звестак пра карыстальшкау 1 IX
шфармацыйных запытах.
22.8. Забяспечваць высокую культуру абслугоування, ствараць
спрыяльныя умовы для работы у б1бл1ятэках.
22.9. Вывучаць 1
найбольш
поуна
задавальняць
запыты
карыстальшкау.
22.10. Прадастауляць карыстальшкам па IX патрабаванш “Кшгу зауваг 1
прапаноу”.
ГЛАВА 8
ПРАВ1ЛЫ КАРЫСТАННЯ АБАНЕМЕНТАМ1 Б1БЛ1ЯТЭК
23. Абслугоуванне
карыстальшкау ажыццяуляецца на падставе
электроннага фармуляра, у яюм вядзецца зашс выдачы 1 звароту дакументау.
24. Карыстальшю могуць узяць у часовае карыстанне не болей 5
экзэмплярау кшг (у тым л1ку на электронных носьб1тах) 1 7 экзэмплярау
часошсау на тэрмш да 30 дзён. Час карыстання выданням1, на яюя
адсутшчаюць заяую друпх карыстальн1кау, можа быць падоужаны два разы
запар. Па сканчэнш тэрм1ну прадаужэння дакумент павшен быць вернуты у
б 1бл1ятэку.
25. Карыстальшю, зарэпстраваныя за межам1 г. Мшска 1 М1нскага раёна,
могуць узяць у часовае карыстанне не болей 2 экзэмплярау кшг (у тым л1ку на
электронных носьб1тах) 1 2 экзэмплярау часоп1сау на тэрмш да 30 дзён.
26. Тэрмш карыстання дакументам1 павышанага попыту не больш 15
дзён.
27. Карыстальшкам б1бл1ятэк, як1я парушыл1 тэрмшы вяртання
дакументау, наступная выдача выданняу спыняецца да поунага узаемаразл1ку
па запазычанасщ.
28. У выпадку несвоечасовага звароту дакументау б1бл1ятэка мае права
рабщь напам1н пра неабходнасць вяртання, карыстальшк нясе адказнасць у
адпаведнасщ з Главой 5 дадзеных Правшау.
ГЛАВА 9
ПРАВ1ЛЫ КАРЫСТАННЯ ЧЫТАЛБНЫМ1 ЗАЛАМ1 Б1БЛ1ЯТЭК
29. Абслугоуванне карыстальн1кау ажыццяуляецца на падставе
электроннага фармуляра, у яюм вядзецца зашс выдачы 1 звароту дакумента.
30. Колькасць дакументау, яюя могуць выдавацца для работы у
чытальнай зале, не абмяжоуваецца.
31. Рэдюя 1 каштоуныя дакументы, адзшыя экзэмпляры дакументау на
дом не выдаюцца.

