
REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ 

 

1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług 

internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych 

objętych Ustawą o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. Nr 

85, poz. 539 ze zm.). 

2. Czytelnia internetowa jest ogólnie dostępna. Biblioteka ustala 

cennik opłat uwzględniający koszty obsługi: 

a) jedna godzina pracy przy komputerze – 2,00 zł. 

b) wydrukowanie jednej strony tekstu – 0,30 zł. 

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe 

funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących poza 

biblioteką. 

4. Czytelnia internetowa jest czynna: 

Poniedziałek - Piątek w godz. 8.00 - 16.00 

5. Osoby zamierzające korzystać z czytelni internetowej, zwane 

dalej użytkownikiem są zobowiązane poinformować o tym fakcie 

dyżurującego bibliotekarza, oraz wpisać się do zeszytu 

odwiedzin. 

6. Pracownicy biblioteki na życzenie  użytkownika i w miarę 

możliwości  udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za 

pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi użytkownik 

samodzielnie. 

7. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska 

komputerowego u dyżurującego bibliotekarza. 

8. W czytelni internetowej należy zachować ciszę. 

9. Przy stanowisku komputerowym nie wolno spożywać napojów i 

innych posiłków. 



10. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba. 

11. Wyszukiwania internetowe powinni służyć przede wszystkim 

celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji 

bibliotecznej i bibliograficznej. 

12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności  za utratę niewłaściwie 

zapisanych danych. 

13. Po zakończeniu pracy z komputerem  użytkownik zobowiązany 

jest zostawić go w konfiguracji zastanej. 

14. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności 

wykonywane przez użytkownika na komputerze. 

15. Użytkownikowi zabrania się: 

a) podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację 

lub uszkodzenie komputera 

b) instalowania na komputerze biblioteki jakiegokolwiek 

oprogramowania przynoszonego przez użytkownika 

c) zakładania przez użytkownika własnych katalogów na 

dyskach 

d) wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i 

konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk 

komputerowych 

e) łamanie zabezpieczeń systemu 

f) samowolnego usuwania usterek w działaniu 

oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń 

stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych. 

16. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego 

regulaminu może być czasowo lub na stałe  pozbawiony prawa 

do korzystania z czytelni internetowej. 

17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


