Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015
Dyrektora MiGBP w Lewinie Brzeskim z dnia 05.01.2015 r.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W LEWINIE BRZESKIM
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Regulamin czytelni internetowej w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Lewinie Brzeskim,
zwanej dalej „Biblioteką”, określa sposób korzystania z Internetu we wszystkich jej placówkach:
w Lewinie Brzeskim,
w Łosiowie,
w Skorogoszczy,
w Przeczy,
w Strzelnikach.
Z czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.
Każda osoba, chcąca skorzystać z komputera i Internetu musi zapoznać się regulaminem czytelni
internetowej oraz potwierdzić zapoznanie się wypełniając kartę użytkownika, której wzór stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, kartę użytkownika
podpisują jego opiekunowie prawni. Kartę użytkownika wypełnia się raz w roku, podczas pierwszej
wizyty w czytelni internetowej w danym roku kalendarzowym.
Fakt rozpoczęcia i zakończenia pracy z komputerem należy zgłosić bibliotekarzowi.
Każdorazowe udostępnienie komputera i Internetu wpisywane jest przez bibliotekarza do rejestru
odwiedzin i potwierdzane podpisem użytkownika.
Korzystanie z komputerów i Internetu, a także z Internetu bezprzewodowego, tam gdzie jest on
dostępny, jest bezpłatne.
Użytkownicy mają prawo do korzystania z Internetu, z programów użytkowych zainstalowanych na
komputerach oraz zbiorów multimedialnych dostępnych w Bibliotece, skanowania dokumentów,
drukowania lub zapisywania wyników pracy na nośnikach danych.
Pracownik Biblioteki na życzenie użytkownika udziela instrukcji dotyczących wyszukiwania
informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów
multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania
informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Korzystanie
z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo. Dozwolone
jest korzystanie z komputerów i Internetu w celach rozrywkowych, o ile nie będzie innych
użytkowników czekających na dostęp do komputera.
Czas korzystania z komputera i Internetu w celach informacyjnych i edukacyjnych wynosi
1 godzinę, natomiast w celach wyłącznie rozrywkowych 30 minut. W uzasadnionych przypadkach
czas ten może zostać wydłużony.
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Nie wolno wykorzystywać komputerów do przeglądania treści zakazanych przepisami prawa lub
społecznie nieakceptowanych (pornograficznych, propagujących przemoc, ideologię faszystowską
itp.).
Nie wolno konfigurować przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności
naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
Zabrania się kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością
Biblioteki.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie mechaniczne uszkodzenia
sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także za wszelkie szkody spowodowane przez niego
w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia
popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu oraz sprzętu komputerowego.
Za użytkowników nieletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
W przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów regulaminu bibliotekarz może przerwać sesję
użytkownika, a także pozbawić go prawa do korzystania z czytelni internetowej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje dyrektor Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim.

Załącznik do regulaminu czytelni internetowej
w MiGBP w Lewinie Brzeskim

Strona 1

Strona 2

…………………………………………………………………................
Imię i nazwisko użytkownika

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem
czytelni internetowej obowiązującym w Miejskiej i Gminnej
Bibliotece Publicznej w Lewinie Brzeskim.

……………………………………….........................................
Adres zamieszkania / Adres do korespondencji
Wypełnić w stosunku do niepełnoletnich:

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez MiGBP w Lewinie Brzeskim w celu
zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki
oraz w celach statystycznych.

…………………………………............................................
Imię i nazwisko opiekuna prawnego
………………………………….............................................
Adres zamieszkania / Adres do korespondencji

……………………………………………
Czytelny podpis użytkownika /
opiekuna prawnego użytkownika

..........................
Data

