Vas Gereben Városi Könyvtár
Számítógép-használati Szabályzata

1. Az enyingi Vas Gereben Városi Könyvtár (a továbbiakban: könyvtár)
nyilvános könyvtár: szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki
használatának szabályait betartja.
2.

E szabályzat a könyvtár általános használati szabályzatának kifejezetten a
számítógépek használatára vonatkozó előírásait tartalmazza.

3.

A könyvtár számítógépeit az arra jogosultak délelőtt 8 és 12 óra, délután
13 és 17 óra között használhatják a felnőtt könyvtár nyitvatartási napjain.

4. A számítógépek használatának feltétele, hogy a használó a könyvtár
beiratkozott olvasója legyen. A gyermekkönyvtár olvasói közül a 8.
osztályos tanulók vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.
5.

Az olvasóterembe, ahol a számítógépek találhatók, kizárólag a
jegyzeteléshez szükséges eszközök vihetők be.

6.

A könyvtár a Széchenyi Terv Információs Társadalom- és
Gazdaságfejlesztési Programja keretében meghirdetett „Az információs
társadalom
megvalósításában
közreműködő
közművelődési
könyvtárak támogatása” című, illetve az eMagyarország Pontok
pályázatokon nyerte el a teremben elhelyezett gépeket. A pályázati
feltételeknek megfelelően a számítógépek használata - 2002. május 1től - 2006. december 31-ig ingyenes.

7.

A számítógépekről történő nyomtatás, a szkennelés, a CD-írás díjköteles.
E műveletek megkezdése előtt a könyvtárostól kell kérni, hogy a
megfelelő eszközt helyezze üzembe. A műveletek elvégzése az olvasó
feladata. A felsorolt tevékenységek díját a könyvtárhasználati szabályzat
melléklete tartalmazza.

8. Az Internetről történő letöltéshez saját floppy és CD használható, de a
könyvtárban is megvásárolható. A floppy és a CD árát a
könyvtárhasználati szabályzat melléklete tartalmazza.
9. A könyvtár erősáramú elektronikus rendszereire a használó saját technikai
eszközt nem csatlakoztathat.

10.

A számítógépek használatát előzetesen bármelyik könyvtárosnál
igényelhetik az olvasók, akár telefonon, e-mail-ben is. Igénybejelentés
nélkül is használhatók a gépek, de csak akkor biztosított a használat, ha
van szabad gép. Amennyiben a gépek számát meghaladja az igénylők
száma, a használat időtartama max. 1 óra.

11.

A könyvtár számítógépein csak az azokon már meglévő legális, illetve az
Internetről szabadon letölthető programok futtathatók. E szabály be nem
tartásából eredő valamennyi kár (szerzői jogi, technikai, egyéb) a
használót terheli.

12.A könyvtár az általános tájékozódás és személyes érdeklődés céljára
Internet használatot biztosít. Az olvasó a szolgáltatást nem használhatja a
következőkre:
- üzleti célú tevékenység (reklámra, termékek forgalmazására stb.)
- törvénybe ütköző cselekmény (a hálózati erőforrások, a hálózaton
elérhető
adatok illetéktelen használatára, módosítására,
megrongálására, megsemmisítésére, a hálózat biztonságát veszélyeztető
információk, programok terjesztésére, mások vallási etnikai, politikai
vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenységre
stb.)
- mások munkájának zavarására vagy akadályozására (kéretlen levelek
küldése stb.)
- közízlést sértő oldalak látogatására.
13. Amennyiben az olvasó a számítógép-használati szabályzatot megsérti,
automatikusan kizárja magát a számítógép-használók köréből.
14. A könyvtár számítógép-használati szabályai alól – indokolt esetben – a
könyvtárvezető adhat felmentést.

Enying, 2006. 01. 24.

Rideg Lászlóné
könyvtárvezető

