
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2011 Dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu

 z dnia 3 listopada 2011 r. 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KSIĘCIA LUDWIKA I 

W BRZEGU

1. Ze  stanowisk  komputerowych  zainstalowanych  w czytelni  internetowej  mogą  korzystać 
wszystkie zainteresowane osoby.

2. Korzystanie  z  Internetu  jest  bezpłatne,  z  zastrzeżeniem usług,  za  które  biblioteka  może 
ustalić cennik opłat  uwzględniający koszty obsługi.  Cennik stanowi odrębne zarządzenie 
dyrektora biblioteki.

3. Korzystanie  z  komputerów  w  celach  informacyjnych  i  edukacyjnych  traktowane  jest 
priorytetowo. 

4. Korzystanie  z  komputera  jest  dozwolone  po  uprzednim  porozumieniu  z  dyżurującym 
bibliotekarzem,  następnie  zaznajomieniu  z  regulaminem  czytelni,  okazaniem  ważnego 
dokumentu  z  danymi osobowymi i  wpisem do rejestru  odwiedzin  czytelni  internetowej. 
Wpis  do  rejestru  potwierdza  przyjęcie  do  wiadomości  i  akceptację  regulaminu  oraz 
monitorowanie pracy użytkownika.

5. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba. 
6. Maksymalny czas  pracy przy stanowisku komputerowym wynosi  1  godz.  W przypadku 

braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.
7. W czytelni internetowej można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się 

instalowania  innych  programów  i  dokonywania  zmian  w  już  istniejących 
oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

8. Zabrania  się  instalowania  programów pochodzących spoza  biblioteki  oraz  korzystania  z 
przyniesionych  przez  użytkowników  płyt  kompaktowych  programów  na  CD-ROM  lub 
filmów na DVD.

9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności 
naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

10. Zabrania  się  kopiowania  na  prywatne  nośniki  programów  komputerowych  będących 
własnością biblioteki.

11. Zabrania  się  otwierania  stron  internetowych  zawierających  informacje  o  charakterze 
erotycznym, pornograficznym, wulgarnym, propagujących przemoc i rażących uczucia oraz 
dobre obyczaje.

12. Wszelkie  uszkodzenia  lub  nieprawidłowości  w  pracy  komputera  należy  natychmiast 
zgłaszać bibliotekarzowi.

13. Użytkownicy  nie  powinni  pozostawiać  żadnych  własnych  plików  na  dysku  lokalnym 
komputera, w przypadku pozostawienia zostaną one usunięte przez bibliotekarza.

14. W czytelni internetowej  dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować 
ciszę.

15. Podczas pracy z komputerem nie wolno spożywać żadnych posiłków ani pić napojów.
16. Użytkownik  ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkie  mechaniczne 

uszkodzenia  sprzętu  komputerowego  i  oprogramowania.  Za  użytkowników  nieletnich 
odpowiadają ich rodzice bądź prawni opiekunowie.

17. W  przypadku  naruszenia  któregokolwiek  z  punktów  Regulaminu  bibliotekarz  może 
przerwać  sesję  użytkownika,  a  także  pozbawić  go  prawa  do  korzystania  z  czytelni 
internetowej.


