Provozní řád pro využívání internetu a výpočetní techniky
v Městské knihovně v Raspenavě

 Každý uživatel je povinen dodržovat Knihovní řád a Provozní řád pro využití internetu
a dbát pokynů pracovníka knihovny. Při porušení podmínek KŘ a PŘ může být
uživatel pracovníkem knihovny vykázán z jejích prostor.
 Uživatel při práci na počítači je povinen zachovávat klid a nerušit ostatní návštěvníky
knihovny. Je plně zodpovědný za škody vzniklé manipulací s prostředky výpočetní
techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Veškerá
činnost na internetu musí být v souladu s českým právním řádem.
 Služby jsou poskytovány v době provozních hodin knihovny
 Hraní PC her je zakázáno
 Sociální sítě (Facebook, Twitter…) mohou užívat děti od 13 let výše, mladším
dětem nebude přístup umožněn.
 Uživatel má právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu jedné hodiny, tuto dobu
lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.
Maximální doba využití jsou dvě hodiny denně.
 U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé
 Není dovoleno vyhledávat stránky s erotickým a pornografickým obsahem, stránky
s národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí
nebo podněcující k užívání drog.
 Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu
v nabídce poskytnuto
 Uživatel nesmí nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené
z internetu, provádět jakékoli změny programů, restartovat nebo vypínat počítač. Je
zakázáno instalovat a provozovat vlastní donesené softwarové aplikace.
 Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné údržby sítě,
případně z jiných závažných důvodů.
 Informace vyhledané z internetu může uživatel ukládat na přenosná média – pokud he
uživatel předloží k antivirové kontrole. Nebo si je může uživatel po domluvě
s pracovníkem knihovny vytisknout (viz ceník Městské knihovny).
 Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelů, než k využití
služeb poskytovaných knihovnou.
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