REGULAMIN e-CZYTELNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ
SOLI
1.Każdy czytelnik ma prawo do korzystania bezpłatnie z Internetu po okazaniu Bibliotekarzowi
swojej "karty czytelnika".
2.W wyjątkowych sytuacjach prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu ma również osoba
nieposiadająca statusu czytelnika, po spisaniu przez bibliotekarza jej danych z dowodu tożsamości
oraz złożeniu przez nią podpisu potwierdzającego.
3.Korzystanie z internetu jest możliwe jednorazowo przez 1 godzinę; czas ten może zostać
przedłużony o kolejne 30 min, jeśli nie ma osób oczekujących na dostęp do stanowisk
komputerowych.
4.Dostęp do Internetu służy przede wszystkim poszukiwaniu informacji i materiałów niezbędnych w
zdobywaniu wiedzy i samokształcenia.
5.Korzystanie z dostępu do Internetu ogranicza się do przeglądania zasobów sieci przy pomocy
oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
6.Komputer może być wykorzystany do przeglądania zarówno bibliotecznych, jak i własnych
nośników informacji.
7.Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko
poprzez podłączone do komputera słuchawki.
8.Czytelnik ma prawo do kopiowania danych w formie wydruku lub na dowolne nośniki, o ile nie jest
to sprzeczne z prawem.
9.Po zakończeniu pracy z wymiennymi nośnikami danych, należy je prawidłowo usunąć z systemu.
10.Za wydruk pobiera się opłatę zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do aktualnego
Zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli w sprawie Regulaminu
Rozliczeń za wydruki komputerowe (do wglądu dla czytelnika).
11.W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i korzystania z
telefonów komórkowych.
12.Czytelnik odpowiada materialnie za celowe zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu
komputerowego
13.O zauważonych usterkach sprzętu jak i wadliwego funkcjonowania oprogramowania należy
bezzwłocznie poinformować pracownika czytelni
14.Użytkownikom nie wolno:
•podłączać własnego sprzętu do sieci bibliotecznej
•zmieniać konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego
•podejmować prób naprawy oprogramowania oraz sprzętu
•korzystać z nielegalnego oprogramowania
•wykorzystywać komputery i dostęp do Internetu w celach zarobkowych
•samodzielnie instalować jakiekolwiek oprogramowanie i usuwać oprogramowanie
zainstalowane na komputerze bibliotecznym
•oglądać stron o treściach pornograficznych, przedstawiających przemoc oraz niezgodnych z
prawem i ogólnie przyjętymi normami.
15.Pracownicy Czytelni mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika przy
komputerze i przerwać sesję, jeśli uznają, że czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet,
jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
16.Wszelkich nośników danych czytelnicy używają na własną odpowiedzialność. MBP nie ponosi
odpowiedzialności za szkody spowodowane danymi pobranymi z komputera w czytelni

17.Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w
kompetencji dyrektora MBP.
18.Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w
szczególnych wypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z e-Czytelni.
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