
REGULAMIN 

CZYTELNI INTERNETOWEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY RADECZNICA 

 

 

 

1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia 

     usług internetowych w Bibliotece Publicznej Gminy 

     Radecznica. 

 

2. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. 

Korzystanie z niej jest bezpłatne. 

 

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe 

funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących 

poza Biblioteką. 

 

4. Czytelnia Internetowa jest czynna 6 dni w tygodniu,  

tj. poniedziałek w godz.7³º - 15³º, od wtorku do 

piątku w godz. 7³º-18ººw sobotę w 

godz.7³º - 15³º. 

 
5. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni 

Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem jest 

zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego  

Bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin. 

 

6. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede   

     wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym 

     też informacyjnym i edukacyjnym , w tym też 

     informacji bibliotecznej i bibliograficznej. 

     Korzystanie z komputerów w ww. celach traktowane jako 

     priorytetowo. 

 

7. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w 

miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania 

informacji za pośrednictwem Internetu. 

 

8. Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje 

możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych 

Użytkowników czekających na dostęp do komputera. 

 

9. Z jednego stanowiska komputerowego  mogą korzystać w 

danej chwili maksymalnie dwie osoby, w tym jedna 

jako obserwator. 

 

10. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.  

Zabrania się instalowania innych programów i 

dokonywania zmian w już istniejących 

oprogramowaniach i ustawieniach systemowych. 



11.   Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek 
     sprawdzenia jej programem antywirusowym . Może przy  

     tym skorzystać z pomocy bibliotekarza. 

 

12. Przechowywanie dokumentów prywatnych na dysku      

Użytkownik Czytelni powinien uzgodnić z 

bibliotekarzem . Niedotrzymania tego warunku może 

spowodować wykasowanie lub zniszczenie tych 

dokumentów. 

 

13. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach 

     zarobkowych, dokonywanie czynności naruszających 

     prawa autorski twórców lub dystrybutorów  

     oprogramowania i danych. 

 

14. W czytelni Internetowej należy zachować ciszę .  

     Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać  

     napojów i artykułów spożywczych. 

 

15. Zabrania się otwierania stron o charakterze  

     erotycznym, wulgarnym , propagującym przemoc lub  

     treści obraźliwe . Dostęp do Internetu nie może być  

     wykorzystany do czynności niezgodnych  z prawem. 

 

16. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować  

          wykonywane przez Użytkownika czynności przy  

          komputerze. 

 

17. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy  

Komputera należy natychmiast zgłaszać 

bibliotekarzowi. 

 

18. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu 

komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo  

Użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni , wówczas 

odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

 

19. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego  

przerwania sesji, jeśli uzna że Użytkownik wykonuje 

czynności niepożądane , nawet jeśli nie są one 

uwzględnione w Regulaminie. 

 

20. Nieprzestrzeganie ww. zasad może skutkować 

pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z 

Czytelni Internetowej na okres wskazany przez 

pracownika biblioteki. 

     


