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1. Жалпы жобо

Китепкананы уюштуруу, пайда-пануу укугу - профессордук-окутуучулар курамынц илимий
кызматкерлерге, аспиранттарга, кyндyзгy болумдо окуган студенттерге, ИИМСИнин
кызматкерлерине жана я(умушчуларына берилет. Жалпы тtобонун негизинде китепкананы
пайдалануу эрежелери, окуу зчlлын тейлее тартиби, окурмандардын милдеттери,
окурмандардын укугу жана китепканалык фонд илимий, ондyрyшту, информациялык я(ана

коркомдyк жагынан баалуу болгон, мамлекеттин саясатын активд\т хtайылтууга,

студенттерди тарбиялоого жана irпардын билим irлуусуна, илимий-ондyрyштyк жана

гуманитардык децгээлин котор\yго комок корсото турган басма чыгармаларынан }кана

материzrлдарынан турушу аныкталат.

2. Китепкананын пайдалануу эрежелери
2.1. Китепкананын окурмандарына китеп, журнал, гчLзета жана башка материалдар

пайда,,Iанууга берилет. Окуу залында, абонементке окурмандык билети боIонча берилет;

2.2. Адабияттарды бер\ry х(ана колдонуу MooHoTyH китепкананын администрациясы
белгилейт;

2.З. Окурман алган адабияттарды белгиленген моонотyндо тапшырууга милдеттyy;
2.4. Сейрек чыгуучу жана баалуу китептерди берууго MyMKyH эмес;

2.5. Окурмандарды ИИМСИнин китепканасына каттоо: паспортту корсотlт, кадрлар

болумунон алынган тактаманын же окурмандардын шартына жараша - студенттик билет

же кызматтык куболугyнyн негизинде жyргyзyлот;
2.6. Окурмандар уйго алган китептин MooHoTyH узартууга мyмкyнчyлyгy бар, эгерде башка

окурмандарга зарыл болбосо;

2.7. Коtпумча тейлоону окурмандар толоо аркылуу аJIышат анын тизмеси я<ана баасы

инстит}rггундун буйругу менен бекитилет;

2.8. Жайкы каникулга кетип жатканда окутуучулар, студенттер, аспиранттар алган китептерди

тапшырууга милдеттyy;
2.9. Окурман кызмат ордун, фамилиясын же окуу rкайыII озгортсо 10-кундуrс MoolloTTo

китепканага кабар кылуусу зарыл;

2.10. Окурман китепканадан пайда-панууну кокустан токтотсо, алган китептерин тапшырып

rKaHa бул тууралуу китепканачыга билдирyyго милдеттyy.

3. Окуу заJIыIIын тейлоо укуктары
3.1. Окуу залынын китептери кошумча фондунан жаIIа китеп сактагычынаII окурмаIrга
тиешелyy баракча жана <Окурмандык билети) менен берилет;
З.2. Окуу залынын китептери уйго берилбейт;
3.3. Окуу зitлыпа жана ачык залына оз адабиятын, журнаJI жана гЕ}зетаны алып кирyyго
чечкиндyy тыюу сzrлынат;
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З,4. Окурман окуу заJIынан узак убакка чейин чыгып кетерде колдонгон китептерин
китепканачыга тапшырып туруусу зарыл;
3.5. Окуу залынан уруксатсыз убактылуу колдонууга да китеп i}лып чыкканга тыюу счlлынат;
3.6. Окурмандык билетти же документти башка адамга берууге болбойт;
3.7. Эрежени бузган окурмандар китепкананын тейлео кызматынан пайдалануу укугунан

ажыратылат.

4. Окурмандын милдеттери
4.1. Окурман китеп я(ана башка басылмаларды кылдаттык менен пайдаланууга милдетцry.
Анткени чlл озгочо каттоодо турган мулк болуп эсептелинет.
4.2. Китепти алары менен анын абалын текшерип болгон кемчиликтер жонyндо китепканачыга
айтылышы зарыл. Эгерле эскертилбесе китептин жараксыздыгына кийинки (акыркы)
колдонгон окурман жооп берип калат;
4.З. Окурман }кактан китептерге же болбосо китепканадагы буйум- тайымдарга зьшн
келтирилсе эрех(еге ылайык, колдонулуп жаткан мыйзамдарга жана ички нормативдик
документтер боюнча айып толоо чаралары корyлот;
4.4. Китептин барактарында тексти сызууга, барагын бугууго, жулуп алууга, каJIька аркылуу

cypoTTy кочyр\yго ур}ксат берилбейт;
4.5. Китепти жоготкон же бузган окурман, анын ордун озундей басылып чыгарылган

экземIIляр менен алмаштырууга милдеттyy;
4.6. Китепке зьu{н келтирген айыптуу бир айдан алты айга чейинки моонотко китепканадан
пайдалануу укугунан ажыратылат, дагы кайталанса жалпысынан китеп пайдалануу укугунан
ажыратылат;
4.7. Китепканага кирyy алдында буткул категориянын окурмандары китепканачыга окуучулук

билетин корсотуyго милдеттyy;
4.8. Окуу жайдан сырткары башка ЖОЖ, ООЖ жана мекеме-ишкананын окурмандары
келишимдин негизинде тейленет;
4.9. Китепканага каттztлып, китеп алуунун астынан, окурман пайда_пануу эрежелери менен
таанышып чыгуусу зарыл;
4.10. Окурман китептин колдонуу моонотун белгиленген убакта узартыш керек;
4.11. окурман институттан кетип }каткан )rчурда алган адабияттарын китепканагатапшьIрууга
милдетт\Y.

5. ОкурмандыII укуктары
5.1. Китептерди жана башка басма чыгармаларды, китепкананын фонддогу материалдарды убактылуу

колдонууга;

5.2. Библиографиялык, справкч}лык-маалыматтык тейлоо жана китепкананын корсоткон башка
кызматтарынан пайдаланууга;

5.3. Китепкана тарабынан откорyлгон маданий иш-чараларга катышууга;
5.4. Китепкананын коомдук кецешмесинин мrlолyгyно шайланууга жана шайлоого.

6.КитсrlкаIIаtIыtI фопдlуlI caK"гoo жоIIyIIдо

б.l.КитепкананыFI китеп фондунун сакталышы rlylr жоопкерчиликти ИИМСИнин
китепканачысы х(ана башкы китепканачысы тартышат.

6.2.Озунун башкаруусунун карамагында китепканасы болгон х(еке мекеме (ИИМСИ) окуу
х<айдын жетекчиси, окуу лiайдын материалдык эсепчиси китеп фондусун туура эсептоонy }кана

сактоону камсыз кылуучу шартты уIоштуруп берlryго, ошондой эле китептерди мукабалоо

иштерин жана фонддо санитардык - гигиенЕtлык тазалоону жyргyзlyго, китептерди сактоо rryн
озyнчо хrай берууго, китепкананы атайын жабдуулап жана китепкананы техника менен камсыз
кыJIууга милдеттyy. Бул корсотмого ылайык башкы китепканачы китеп фондун эсебин жана

сактоону уюштурууну камсыз кылат.



6.3.Китепкананын китептерин сатууга чечкиндyy тыйуу салынат. Китепканалык китептерди

сатып жаткан киши }коопко тартылат; андан алынган китептер китепканага откорyлyп
берилиши керек.

б.4.Эскирген китептерди чыгарып счrлуу 'ОКитепканалык фонддон мазмуну боюнча эскирген,

леффектуу (айрылган) басылмаларды жана материалдарды чыгарып салуунун тартибинин"
негизинде х(YрryзYлот,

7. Китеп фондунун эсеби

7.1.Китепканада бардык басма чыгармаJIары, ошондой эле окурмандарды тейлео yчyн
алынган башка материitлдар да (дисктер, кассеталар ж.у.с. ) эсепке аJIынышы керек.

7.2.Китепкана квартал сайын китептердин санын }кана баасын бухга-птерияда болгон
маалыматтар менен салыштырып-текшерип турушу керек.

7.3. Китепканалык фондду кайрадан инвентаризациялоого х(ана инвентардык китепти кайрадан
х(азууга эреже боюнча тыйуу са.шынат.Кээ б"р озгочо (стихиялык) учурларда
инвентаризациялоого жана текшерyyго мр{кyндук берилет.Китеп фондусу 50000 (элyy
мицге) чейинки китепканалар 10 (он) жылда бир жолу, 1000000 (бир миллионго) чейинки
китеп фондусу бар китепканалар 20 Qкыйырма) жылда бир жолу озyнон жогору турган

уюмдун макулдугу менен текшерилет.

7.4. Китепканага келип тyшкон ар бир басма чыгармаларына милдетгyy тyрдо штемпель
коюлушу керек.

7.5.КитепканЕuIык фондду китепканачы башкага откорyп беруусу, бекитилген откорyy-кабыл
алуу актысы боtонча жyрryзyлот

8. Китепканалык фондду сактоо

8.1. Китептердин MooHoTyHoH мурда жыртылуусуна, х(араксыз болуусуна }кана сатылуусуна
каршы кyрош\"r yчyн ар бир китепкана сактоонун томондогy негизги тартибин жана аларга
мамиле кылууну милдетт\ry тyрдо колдонушу керек. Китепти сактаган жай уlун озyнчо
белмо берилип, китептер кулпуланып сактшIышы керек. Китепканада окурмандар алып
чыгып жаткан китептерге тийиштуу козомолдyн болушу милдеттyy; Китепкана системалуу
тyрдо китептерге к\цдолyк майда ремонтторду жyргyзyшy керек (тушуп жаткан жана
айрылган барактарлы, титулдук беттерин хс.у. с. ).

8.2. Китепканалык фо"д сактаJIып жаткан жайда болмо температурасы (+20) болуп, жай кургак,
жарык, кун сайын желдетип жана жуулуп-тазirланып турушу керек.

8.3. Китепканада ортко каршы эрежени так сактап, ошону менен катар орт очyргr{тордyн
болушу милдетт\y.

9. ОкурмаIIдарга китеIIт,ерди беруудо алардыIr сакталышыII каМсыЗ
кылуу.

9.1. Окурмандаргакитеп берyy китепканадан пайдалануу}Iу эрежесине ылаЙык жyргyзyлот.

9.2.Окурмандарга берилген l<итептердин оз учуру менен кайтарылып берилуусуне жана

китептерди MooHoTyHoH ашык кармап, китеп карыз болгон окурмандарга чара колдонУЛУшУ

керек. Кураторлордун жардамы менен ал китептерди чогултууга китепканачы ДаЙьма
аракет жасап турууга милдеттyy.



10. КитепканаItыII кызматкерлериIlин материалдык жоопкерчилиги.

10.1. Кызмат ордун ээлеген адистер оздорyнyн туура эмес жасаган аракеттери менен
китепканага материалдык зьшн келтиришсе (хсе аракетсиздиктетl) иштиЕ кырдаалына
х(араша жоопко тартылышат(китепти айрыса х(е сатса, китепти себепсиз алыrr же чыгарып
салса).

10.2. Китеп фонддорунун сактilлышына китепкананын бардык кызматкелери жооп беришет.
10.2.1. эгерде китеп фондун кабыл t}лынган эреже менен сактоо жана эсепке алуу
жургузулбосо китепкананын фондунун сакталышы учун башчысы жооптуу.

10.2.2.эгерде зьшн жумушка коцyл коцI мамиле кылгандыктан rKe кабыл аJIынган эрежени
бузгандыктан, б.а. китепканачынын Kyнoocy боюнча болсо, китептердин жетпей калгаIIдыгы
билингенде гана китепканачы матери€rлдык жактан жоопкер болот, Мындай учурда китепкана
кызматкери материi}лдык зьшндын ордун толуктайт. Китепкана кызматкерлери тарабынан
кылмыштуу аракеттердин натыйхtасында китептер }кетишпей калгандыгы билинген учурда
толук материалдык жоопкерчиликке тартылышат.

10.2.3. зыяндын ордун толуктоо биринчи учурда Кыргыз Республикасынын Эмгек
Кодексинде корсотyлгон тартипте (КР ЭК) кызматкерден анын алган айлыгынан тиешелyy
суI!{маны кармап алуу, экинчи учурда * }калац гана соттун чечими менен жYргYзYлот.

|0.2,4. китептердин rкетпей калгандыгы r{yн толуктоолордун барлык учурлары эмгек
боюнча комиссияда каралат.

11.КитепкаIIаныII фондуlIан мазмуну боюнча эскиргеII, аЙрылып-тытылган
басылмаларды жана материалдарды чыгаруунуII тартиби

1 1.1. Китепкананьш фондуrrан мазмуну боюнча эскирген uсана айрылып-тытылган басылмаларды
жана материалдарды чыгарып саJIуу алардын ведомстволук тиешелyyлyгyно карабастан барлык
китепканаJIар yчyн бирлей болот да фонддордун жакшырышына комок корсотот.

11.2.Мазмуну боюнча эскирген жана айрылып-тытылган басылмаларды жана материаJIдарды

чыгарып салуу жылына бир хrолулан кем эмес }кyргyзyлyшy керек.

11.3. Окуу жайдын китепканасынан китептердин чыгарылып сzlлынышы
жетекчиси бекиткен актынын негизинде жyргyзyлот.

окуу жайдын

12.1V[азмуну боюнча эскиргеII жаIIа аЙрылып- тытылгаII адабиятТарДы
китепкаIIалык фоllддон чыгарыII салуу yчyн таIIдооIIуII критерийлери.

12.1.озунун саясий актуалдуулугун, илимий жана ондyрyштyк баалуулугун жоготкон
басылмалар жана материалдар мzlзмуну боюнча эскиргеII болуп эсептелет.

1 2.2.Корсотyлгон басылмаларга жана материаJIдарга томондогyлор кирет:

12,2.| Илимий жана одyрyштyк жагынан эскирип, илим жана практика yчyн паЙдаланууга

жарабай каJIган илимий, илимий популярдуу, ондyрyштlк, окуу yчyн жана мааJIымат беРyУоY

техникалык адабияттар, эскирген методикалык материалдар, эскерткичтер, программаЛар, ОКУУ

китептери; алып таштаJIган нормалар, техникалык эксплуатациялардын эскирген эрежелери,

прейскуранттар, баа боюнча мааJIымаT гар, ар тyрд\пr доку]чIеIIтациялар ж.У.С.

|2.2.2.Табият таануу илими, медициIIа боlонча бугунltу кYндYн темаларын, проблемалар

чагылдырылган популярдуу басылмалар чыгарылбайт.

12.2.3.Жогорку жаI{а атайын окуу ясайларынын толукталып жана кайрадан иштелген окуу

китептери }кана окуу куралдары жарыкка чыккандан эски окуу китептери жана окуу куралдары

чыгарылат.



12.2.4.Ьктуалдуулугун жана практикалык баалуулугун жоготкон, окурмандардын суроо-
талаптарына ээ болбогон маалымат бер\пr"у басылмалар чыгарылат.

|2.2.5.Актуалдуулугун илимий хсана тарыхый маанилlyлyгyн жана оЕдyрyштyк бааrrуулугун
жоготкондугу комиссия тарабынан таанылган башка басылмалар чыгарылат.
|22.6.Мезгилдyy басылмалар китепканаJIардын фондунан 2-5 жылга чейин сакталгандан кийин
чыгарылат.
12.2.8.Китепкана фондунан илимдердин бардык тармактары боюнча эскирген басылмалар жана

материалдар кыргыз тилинде,орус жана чет тилдеринде болсо да чыгарылышы керек; ошондой
эле пайдалануудан чыгып калган шрифтер менен басылган, бирок илимий жана тарьrхый

баалуулугу бар басылмалардан башка китептер, брошюралар, журнirлдар, гезиттер чыгарылышы
керек.

|2.2.9. Пайдаланууга жана реставрациялоого мyмкyнчyпyгy жок абалга келген же аларды

калыбына келтирyyго экономикzlлык жактан пайдасыз болгон басылмалар жана материалдар

айрылып тытылган деп эсептелет.

13.КитепкаIIалык жаIIа маалыматтык-ипформациялык фопддордоIt алыIIып
таштала тургац адабияттарды таIIдоонун, чыгаруунун тартиби.

13.1.Мазмуну боюнча эскирген, айрылып-тытылган, ашыкча жана аз паЙдаланылган

басылмаларды жана материЕIлдарды табуу пландуу иштер менен кошо каралып мyмкyнчyлyк
болсо ар жыл сайын китепканаJIык фонддун бардык болумлору боюнча }кyргyзyлот.

13.2.Мазмуну боюнча эскирген, айрылып-тытылган басылмаларды }кана материалдарды тандоо

китепкананын кызматкерлери тарабынаtr жyргyзyлот да тандаJIган фондду карап чыгууга

атайын тyзyлгон комиссиянын мrlолорy катыштырылат.Комиссиянын курамына китепканалык

кызматкерлер менен кошо билимдин тyрдlry тармактарынан квалификациялуу адистер

тартылат. Комиссия китепкананын жетекчилери тарабынан бекитилет

13.3.Китепканалык фонддун ар бир болуму катары менен калтырылбастан каралат. Алынып

ташталууга тийиштlry болгон адабияттарды тандоого ото чоц жоопкерчиликтyy мамиле кылып,

ар бир басылманы мазмуну боtонча кароо керек. Текчелерден аJIынган мазмуну боюнча

эскирген, айрылып-тытылган басылмалар, башка китепканаJIарга, алмаштыруучу фондго бере

турган адабиятгарга кошулбастан болунуп коюлат.

1З.4.Фонддорду карап чыгууда табылган айрылып-тытылган басылмалар жана материалдар

китепкана фондунан алынып ташталат жана мекеменин эсепканасынын бшlансынан чыгарылып

сrlлынат.

1З.5.КитепканаJIык фонддон басылмаларды жана материалдарды чыгаруу милдеттyy тyрДо акт

менен пryргyзyлyп, чыгарылышыньп{ себеби корсотyлот: айрылып-тытылганбы utе башка

себептери жазылат. Эскертуу: ар бир жазылган айрым актыга бир гана себеби боюнча

чыгарылып }каткан басылма-пар жана материалдар киргизилет.

13.6.Колдонууга жарабай каJIып фонддон чыгарылып }каткан басылмалар я(ана материалдар

аларды чыгарып сilлууга тyзyлгон акты бекигенден кийин китепкананын }кYргYЗYyЧY

документтеринен чыгарылат,

lЗ.7.КитепкананьпI балансында турган адабиятrарды чыгарып сzlлууда акт эки нускада тyзyлоТ

да белгиленген формада бир FIускада тyзyлгон тизме тикелет.

13.8.Дктынын биринчи нускасы тизме менен бекитилгендеIt кийин китепканада калат, экинЧи

нускасы окуу жайдын эсепканасына берилет.



13.9.Тизмеси тиркелген актылар инвентардык китептерден ошондой эле баланста турган

наркты чыгарып салуу r{yн негиз болуп эсептелет.

1З.10.Бекитилген актыны алгандан кийин китепканадан эскирген басылмалардын (китептерлин)

чыгарылгандыгы жонyндо инвентардык китептерге тиешелуу белгилер коюлат.

13.11.КитепканаJIык фонддордон басылмалардын х(ана материалдардын чыгарылышы

х(онyндоry акт озyно тиркелген тизмелери менен rl жылга чейин caKTmIaT, андан кийин

архивдик мекемелердин бекитlryсyз эле кабыл аJIынган тартипте жок кылынат. Эскертуу:

сактоонун MooHoTy хtьIлдын 1-январынан башталат да андан аркы хсьIлдардын

материалдарынын иш жyргyзyyсyнyн акырына чейин эсептелет.

13.12.Макулатура yчyн i}лынган акчЕIлар китепкана каржыланып жаткан тиешел\y бюджетгин

кирешесине откорyлот да жацы адабияттарды сатып алуу yчyн пайдаланылат.


