
Республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық кітапханасына  
қолжетімділікті қамтамасыз ету туралы 

пайдаланушы келісімі 
 

1.1. «Республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық кітапханасы» мекемесі 
(бұдан әрі – РМЭБ ) жеке тұлғаға (бұдан әрі – Пайдаланушы)  осы РМЭБ қолжетімділікті 
қамтамасыз ету туралы пайдаланушы келісімінің (Бұдан әрі – Келісім) негізінде  «РМЭБ» 
ақпараттық, анықтамалық және іздеу жүйесінің ресурстарын және қызметтерін rmebrk.kz 
сайтының (бұдан әрі – сайт) көмегімен құрылған құжаттардың электрондық көшірмелеріне 
қол жеткізуді қамтамасыз ету арқылы пайдалануға ұсынады. Осы Келісім Пайдаланушы 1.2-
тармақта көрсетілген нысанда оның шарттарына келіскен кезден бастап күшіне енеді  

 

1.2. Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын РМЭБ ресурстарын іс жүзінде 
пайдаланағаннан бастап қабылдайды.   

 

1.3. Сайтта тек ЖОО корпоративтік электрондық поштасы бар студенттер, 
оқытушылар, РМЭБ қатысушысы есептелінетін жоғары оқу орындарының 
(http://rmebrk.kz/partners) қызметкерлері тіркеле алады. Пайдаланушы тіркелу үшін сайттағы 
форманы толтырып, пайдаланушының жұмыс кеңестігін – жеке кабинет құрастырады 
(http://rmebrk.kz/ulogin).  

 

1.4. Тіркеу рәсімінен өткен пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын толығымен 
қабылдайды.  

 

1.5. Тіркелген Пайдаланушыға келесі қызмет функциялары беріледі: іздеу сұрауларын 
қарау және толық мәтінді ресурстарды оқу, жеке кабинет функционалдығы мен оған кіру 
мүмкіндігі.  

 

1.6. Пайдаланушы құқылы: 
 

а) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тегін пайдалануға жататын РМЭБ 
объектілеріне кедергісіз қол жеткізуге; 

 

б) Қазақстан Республикасының авторлық құқық туралы заңнамасына  сәйкес 
(«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 
«Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы) авторлық құқықпен 
қорғалатын РМЭБ объектілерін жеке, ақпараттық, ғылыми, білім беру немесе мәдени 
мақсаттарда пайдалануға; 

 

в) біріңғай каталогтан РМЭБ объектілерінің құрамы туралы ақысыз ақпарат алуға;  
 

г) РМЭБ объектілерін іздеуде және таңдауда, РМЭБ ресурстары мен қызметтерін 
пайдалануда тегін консультациялық көмек алуға. 

 

1.7. Пайдаланушы келіседі: 
 

а) Сайтта тіркелу кезінде тіркеу өтінімдегі ұсынылған сұрақтар бойынша шынайы 
ақпарат беруге және осы ақпаратты өзекті күйде сақтауға. Егер Пайдаланушы жалған 
ақпарат берсе немесе РМЭБ Пайдаланушы ұсынған ақпараттың жалған екендігіне сенуге 
негізі бар болса, РМЭБ өзінің қалауы бойынша Пайдаланушының тіркеулік жазбасын 
оқшаулауға немесе жоюға және Пайдаланушыға РМЭБ ресурстарын немесе қызметтерін 
беруден бас тартуға құқылы. 

 
б) Қазақстан Республикасының авторлық құқық туралы заңнамасын сақтауға; 
 



в) РМЭБ объектілеріне қолжеткізу мақсатымен Пайдаланушының тіркеулік жазбасына 
кіру үшін логин мен парольді үшінші тұлғаларға бермеуге; 

 

г) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және / немесе кез келген 
шарттық қатынастарға сәйкес мұндай әрекеттерге құқықтары болмаған жағдайда үшінші 
тұлғалардың жеке деректерін жинамауға және сақтамауға;   

 

e) зиянды бағдарламалық жасақтаманы таратпауға немесе басқа жолмен басқа 
пайдаланушылардың мүдделеріне, сондай-ақ РМЭБ ресурстары мен қызметтеріне зиян 
келтірмеуге; 

 

д) пайдаланушыларға РМЭБ объектілеріне қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін РМЭБ 
құрған РМЭБ ресурстары мен қызметтерін қорғаудың техникалық құралдарын орағытып 
өтпеуге немесе оған шара қолданбауға. 

  

1.8. РМЭБ құқылы: 
 

а) Пайдаланушының РМЭБ-ке кіруін шектеуге немесе бұғаттауға, сондай-ақ осы 
Келісімнің талаптарын және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасының ережелерін бұзған Пайдаланушыға қатысты басқа шараларды қолдануға; 

 

б) арнайы ескертусіз өз қалауы бойынша Сайттың кодына және/немесе сыртқы түріне 
өзгертулер енгізуге.  

 

1.9. Пайдаланушы үшінші тұлғалардың алдында авторлық құқықпен қорғалатын РМЭБ 
объектілерін пайдалануға байланысты жеке жауапкершілікте болады,  соның ішінде егер 
мұндай әрекеттер үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, сондай-ақ 
сайтты пайдалану кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жеке 
жауапкершілікте болады. 

 

1.10. Пайдаланушы РМЭБ қызметтері және/немесе оның тіркеулік жазбасын пайдалану 
арқылы жасалған әрекеттер үшін, соның ішінде кез-келген шарттарда Пайдаланушының 
есептік жазбасына қол жеткізу үшін Пайдаланушының деректерді үшінші тұлғаларға өз 
еркімен беру жағдайлары үшін жауапты болады.  

 

1.11. Пайдаланушы сыртқы ресурстарға кіру және/немесе оны пайдалану үшін өзі 
жауапты. РМЭБ сайтында Интернеттегі басқа (сыртқы) ресурстарға сілтемелер бар. Бұл 
міндетті және/немесе табанды түрде пайдалануға ұсынылатын ресурстар емес. Басқа 
ресурстарға сілтемелер тек пайдаланушының қолайлылығына арналған. РМЭБ мұндай 
ресурстарды бақыламайтын болғандықтан, Пайдаланушы өз тәуекелі бойынша оларға 
кіретіндігін және пайдаланатындығын растайды. Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, 
РМЭБ мұндай ресурстардың жұмыс істеуі, мазмұны және қауіпсіздігі үшін, сондай-ақ осы 
ресурстарда қолжетімді жарнама, материалдар, тауарлар мен қызметтер үшін жауап 
бермейді. 

 

1.12. Пайдаланушы мен РМЭБ арасында осы Келісімде қарастырылған мәселелер 
бойынша келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Тараптар оларды келіссөздер арқылы шешу 
үшін міндетті түрде шаралар қолданады. 

 

1.13. Осы Келісімде қарастырылмаған барлық мәселелер бойынша РМЭБ және 
Пайдаланушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелерін 
басшылыққа алады.  


