REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU W
MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LIPNIE
§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w MBP w Lipnie przysługuje
każdemu użytkownikowi Biblioteki na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
2. Użytkownik ma obowiązek wpisać się do rejestru odwiedzin, co jest jednoznaczne ze
zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jednocześnie tylko 1 osoba, za
zgodą dyżurującego bibliotekarza – 2 osoby.
4. Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 1 godzinę.
5. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast
zgłaszać bibliotekarzowi.
6. Niedozwolone jest pozostawianie przez użytkownika plików własnych na dysku
komputera. Pozostawione przez użytkownika pliki zostaną usunięte.
7. Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących
wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi
samodzielnie użytkownik.
8. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez
użytkownika przy komputerze.
§ 2. KORZYSTANIE Z INTERNETU

1. Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów naukowych, edukacyjnych,
dydaktycznych.
2. W Internecie można przeglądać strony WWW, grupy dyskusyjne, sprawdzić swoją
skrzynkę e-mail, wysyłać wiadomości korzystając z dostępu on-line.
§ 3. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU

Użytkownikowi zabrania się:
1. Instalowania i uruchamiania własnych programów i gier komputerowych oraz
dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku
lokalnym komputera.
2. Wykorzystywania Internetu do:
 przesyłania i przeglądania danych naruszających prawo, powszechnie
uznanych za obsceniczne lub obraźliwe oraz obrażające uczucia innych;
 korzystania ze stron o charakterze hazardowym i pornograficznym;
 wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców
i dystrybutorów oprogramowania danych;
 prowadzenia działalności komercyjnej.
3. Działania na szkodę innych użytkowników Internetu.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego
spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie
inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów
Internetu.
3. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeśli uzna, ze
wykonuje on czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one określone w regulaminie.
4. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być
czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących
się w MBP w Lipnie.

