
Załącznik nr.2 do  REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORO� W I USŁUG Biblioteki Publicznej oraz filiach w Gminie Chełmek

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW i INTERNETU

 w Bibliotece Publicznej MOKSIR oraz filiach

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „Bibliotece” – należy rozumieć :

- Bibliotekę Publiczną MOKSIR ul. Topolowa 8,  Chełmek ,

- Bibliotekę Publiczną MOKSIR Filia nr 1 ul. Chrobrego 77,  Chełmek ,

- Bibliotekę Publiczną MOKSIR Filia nr 2 ul. Szkolna 3,  Gorzów,

 - Bibliotekę Publiczną MOKSIR Filia nr 3 ul. Szkolna 1 ,  Bobrek.

§1

PRAWO KORZYSTANIA

1.  Prawo  do  korzystania  z  komputerów  znajdujących  się  w  Bibliotece  Publicznej  w  Chełmku

oraz  filiach  przysługuje  każdemu użytkownikowi  Bibliotek  na  zasadach  określonych  w niniejszym

Regulaminie.

2.  Użytkownik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  porządkowych  obowiązujących

 w Bibliotece zawartych w Regulaminie Biblioteki Publicznej w Chełmku.

3.  Podstawą korzystania  z  usług  jest  wypełnienie  deklaracji  czytelnika  i  wpisanie  się  do  rejestru

odwiedzin.

4. Dostęp do sieci Internet w Bibliotece służy przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb informacyjnych

i naukowych użytkowników.

5. Dozwolone jest korzystanie z komunikatorów, czatów oraz gier. Pierwszeństwo jednak mają osoby

poszukujące informacji. W przypadku, gdy użytkownik korzysta z Internetu dla celów rozrywkowych,

a  kolejna  osoba  chce  korzystać  dla  celów informacyjnych,  bibliotekarz  może  nakazać  zwolnienie

stanowiska komputerowego.

6.  Bibliotekarze  mają  prawo  kontrolować  czynności  wykonywane  przez  użytkownika

przy komputerze.
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§ 2

KORZYSTANIE Z INTERNETU i PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH

1. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik. Bibliotekarze udzielają pomocy w wyszukiwaniu

informacji  za pośrednictwem Internetu oraz w korzystaniu  z  programów użytkowych na życzenie

użytkownika.

2. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Wydruki i kopie nie są wykonywane.

3. Wyniki poszukiwań można zapisać na własnych zewnętrznych nośnikach danych (CD, pendrive)

4. W przypadku korzystania z własnych nośników zewnętrznych należy je przed rozpoczęciem pracy

OBOWIĄZKOWO  przeskanować  programem  antywirusowym  zainstalowanym  na  komputerze

w Bibliotece.

5. Pozostawione przez użytkownika pliki własne na dysku komputera zostaną usunięte.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

6. Z Internetu można korzystać nieprzerwanie do 2 godzin. W przypadku większej grupy oczekujących

czas ten może zostać skrócony przez dyżurującego bibliotekarza.

7. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 osoby.

§ 3

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z INTERNETU i Z PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH

1. Użytkownikowi zabrania się:

–  Instalowania  oprogramowania  oraz  dokonywania  zmian  w  konfiguracji  oprogramowania

zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.

–  Wykorzystywania komputera i Internetu do celów komercyjnych, a także sprzecznych

z obowiązującym prawem.

–  Odwiedzania  stron  internetowych  zawierających  erotykę  i  pornografię  oraz  udostępnianie

materiałów pornograficznych.

–  Samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego.

2. Informacje na temat zakłóceń w pracy komputera, usterek technicznych i innych,

należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
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§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

1.  Użytkownik  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  przez  niego  spowodowane

w  odległych  lub  lokalnych  systemach  komputerowych  oraz  wszelkie  inne  straty  lub  nadużycia

popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu i programów użytkowych.

2.  Bibliotekarz  może  odmówić  użytkownikowi  dostępu  do  komputera  jeśli  uzna,  iż  wykonuje  on

czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w regulaminie.

3. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe

pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w Bibliotece na podstawie decyzji

podjętej przez Kierownika Biblioteki.

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki

Publicznej w Chełmku oraz filii.
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