REGULAMENT BIBLIONET

Art. 1.

Serviciul de Calculatoare cu Internet pentru public, din cadrul programului

BIBLIONET, oferă in mod gratuit:
 Informare şi documentare în reţeaua Internet;
 Iniţiere şi asistare tehnică de specialitate pentru începători;
 Iniţiere şi asistenţă de specialitate in orientarea utilizatorilor pentru accesarea: motoarelor
de căutare, oportunităţilor on-line de comunicare, instruire, afaceri, vizite virtuale în biblioteci şi
muzee, divertisment;
Art. 2. Biblioteca Judeţeană „Ştefan Banulescu" Ialomiţa dispune de 10 calculatoare cu acces
gratuit la Internet, aflate la dispoziţia utilizatorilor, repartizate astfel:
 Secţia de împrumut pentru adulţi - 2 calculatoare
 Sala de lectură - 2 calculatoare
 Sala de studiu presă şi legislaţie - 2 calculatoare
 Secţia de împrumut pentru copii - 2 calculatoare
 Filiala MB 20 - 2 calculatoare
Art. 3. Accesul gratuit la Calculatoare cu Internet pentru Public se face in baza Fisei contract
de împrumut ce se încheie la data înscrierii la biblioteca. În urma încheierii acestei fişe contract
se eliberează Permisul de intrare.
Copiii până la 14 ani pot fi înscrişi ca utilizatori numai în prezenţa unuia din părinţi sau tutori
legali.
Art. 4. Utilizatorii se pot programa pentru accesul la calculatoare cu minim 24 de ore înainte.
Art. 5. Ţinând cont de numărul utilizatorilor, bibliotecarul îşi rezervă dreptul de a restricţiona
accesul unui utilizator la o singura utilizare pe săptămâna, pentru a satisface cererile deja
existente.
Art. 6. Durata unei accesări a calculatorului poate varia intre 30 min. şi 1 oră, în funcţie de
cererile existente.
Art. 7. Utilizatorii vor avea acces doar pe contul de utilizator al calculatorului, acestea fiind
partajate tocmai pentru a nu se instala programe sau jocuri ce pot virusa sau deteriora
calculatorul.

Art. 8. Scanarea şi/sau listarea unor documente de bibliotecă se face numai de către personalul
bibliotecii, la solicitarea utilizatorului, contra cost.
Art. 9. Pe internet vor fi accesate doar site-urile cu caracter informativ şi cultural - educativ. Nu
vor fi accesate site-uri care atentează la morală sau au caracter secret.
Art. 10. Utilizatorii trebuie să permită bibliotecarului controlul asupra a ceea ce accesează pe
internet, pentru a depista accesările interzise în articolul precedent.
Art. 11. Utilizatorii au posibilitatea de a-şi transfera informaţia culeasă de pe internet pe CD sau
stick, sau să o trimită pe o adresă de e-mail (la care sa aibă acces ulterior), la expirarea timpului
de lucru, deoarece aceasta nu va putea fi salvată în calculator.
Art. 12. Folosirea CD-urilor sau stick-urilor se face numai cu aprobarea bibliotecarului de
serviciu.
Art. 13. În cazul constatării unor nereguli in funcţionarea calculatorului, utilizatorii vor anunţa
personalul bibliotecii.
Art. 14. Utilizatorii au obligaţia de a avea o atitudine civilizată, ţinută vestimentară care să
corespundă normelor de igiena, să respecte activităţile de lectură şi studiu, să păstreze liniştea,
ordinea şi curăţenia in bibliotecă.
Art. 15. Deteriorarea, distrugerea sau sustragerea unor componente ale calculatoarelor se
sancţionează prin recuperarea fizica a unor componente identice sau prin achitarea unei sume
echivalente cu de 3 ori preţul componentei respective.
Art. 16. Încălcarea prezentului regulament se sancţionează cu suspendarea temporară sau
definitivă a Permisului de intrare.

