
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie z dnia 25 stycznia 2021 r.

Regulamin 
korzystania z Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie

1. Prawo  do  bezpłatnego  korzystania  z  Internetu  mają  wszyscy  użytkownicy
zobowiązujący się do przestrzegania regulaminu.

2. Stanowiska  komputerowe  służą,  zgodnie  z  charakterem  Biblioteki,  do  celów
informacyjnych i edukacyjnych.

3. Użytkownik  przyjmuje  do  wiadomości  i  akceptuje  monitorowanie  jego  pracy  
w dowolnym czasie  przez dyżurującego bibliotekarza lub administratora systemu.  
W  przypadku  stwierdzenia,  że  użytkownik  wykonuje  czynności  niepożądane,
bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji internetowej.

4. Użytkownik przed skorzystaniem z Internetu okazuje u dyżurującego bibliotekarza
dokument tożsamości i zostaje wpisany do rejestru „Zeszyt Internetu”, prowadzonego
dla potrzeb statystyki GUS.

5. Czas korzystania z komputera 1 osoby w danym dniu wynosi 1 godzinę z możliwością
przedłużenia, o ile nie będzie osób czekających na dostęp do komputera.

6. Korzystanie  z  komputera  należy  skończyć  15  min.  przed  zamknięciem Biblioteki
(instalowanie aktualizacji, wyłączanie i zabezpieczanie sprzętu).

7. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba.
8. Użytkownikowi nie wolno:

a) łamać zabezpieczeń systemu komputerowego,
b) instalować oprogramowania oraz dokonywać zmian w konfiguracji  systemu

operacyjnego  zainstalowanego  na  poszczególnych  stanowiskach
komputerowych,

c) podłączać  bez  wiedzy  i  zgody  bibliotekarza  własnych  urządzeń  jak:  dyski
przenośne, CD, DVD, pendrive, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, itp.,

d) otwierać stron zawierających treści pornograficzne,  propagujących przemoc,
rasizm itp.,

e) ściągać i zapisywać plików, które łamią prawa autorskie,
f) korzystać ze stron zawierających pirackie oprogramowanie,
g) wykonywać czynności powodujących uszkodzenie komputera.

9. Zapisane przez użytkowników materiały pozostawione na komputerach będą usuwane.
10. Wszelkie  uszkodzenia  lub  nieprawidłowości  w  pracy  komputera  należy  zgłaszać

natychmiast bibliotekarzowi.
11. Za  spowodowanie  zniszczenia  materiałów  lub  sprzętu  użytkownik  ponosi  koszty  

w wysokości, która umożliwi naprawienie, odtworzenie lub odkupienie materiałów  
i sprzętu. W przypadku niepełnoletnich użytkowników odpowiedzialność finansową
ponoszą rodzice/opiekunowie.

12. W Czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków. Dla komfortu
pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów
komórkowych.

13. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje zakaz korzystania ze stanowiska
komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.


