
Regulamin  
CZYTELNI INTERNETOWEJ 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej 
 

1. Ze stanowiska internetowego korzystać może każda zainteresowana osoba, która zapoznała się         

z niniejszym Regulaminem oraz wyjaśnieniem bibliotekarza na temat technicznych warunków 

obsługi komputera. 

2. Podstawą korzystania z usług internetowych jest założenie karty bibliotecznej. Użytkownik 

otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną obowiązującą we wszystkich działach biblioteki, którą 

powinien okazywać przy korzystaniu ze stanowiska internetowego. Karty bibliotecznej nie należy 

udostępniać osobom nieupoważnionym. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej 

użycie. 

3. Użytkownik Internetu informuje pracownika Czytelni o rozpoczęciu i zakończeniu pracy przy 
komputerze oraz o ewentualnym wydruku (max. 3 strony) z drukarki. 

4. Indywidualna sesja internetowa może trwać 30 minut z możliwością przedłużenia, jeśli nie będzie 

innych Czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem. 

5. Pracownicy, na życzenie użytkownika, udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji 

za pośrednictwem Internetu. 

6. Wyszukiwanie informacji w Internecie użytkownik prowadzi samodzielnie. 

7. Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy 
komputerze. 

8. Dostęp do sieci Internetu w bibliotece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych  
i naukowych użytkowników. Zabrania się wykorzystywania Internetu do celów komercyjnych, 

rozrywkowych, a także sprzecznych z obowiązujący prawodawstwem dotyczącym ochrony dóbr 

osobistych, prawa autorskiego oraz udostępniania materiałów pornograficznych. 

9. Czytelnik może skorzystać z dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej platform cyfrowych. 

10. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się w szczególności: 

- instalacji jakichkolwiek danych na dyskach twardych, 
- uruchamiania gier komputerowych, 
- korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter, 
- samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego. 
 

11. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń w pracy komputera czy innych usterek technicznych należy 

niezwłocznie powiadomić pracownika Czytelni. 

12. Użytkownik Internetu ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy              
w trakcie użytkowania Internetu. 

13. Obsługujący może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że użytkownik 
wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie. 

14. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do korzystania                
z Internetu. 

15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019 r. 
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