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Könyvtárunk tizenkettő számítógépen biztosítja az internet - hozzáférést használói részére.
A számítógépek használata az érvényes regisztrációhoz kötött, külön látogató jegy váltásával
történik, melyet ingyen válthatnak.
A Könyvtárunk Internet- és számítógép-használati szabályzata:
Csak regisztrált olvasó ülhet le a gépek mellé.
A gépek használatának díja: félóránként 100,- Ft. (ez magába foglalja az Internetet is)
Az Internet 13 év alatt csak felnőtt felügyelete mellett használható.
Az Internet használatához előjegyzést felveszünk.
Géphasználat közben csak egy olvasó ülhet a gépnél, egymást nem lehet zavarni munka
közben.
A gépre letöltött anyagok csak ideiglenesen tárolhatók a számítógépen.
Saját CD, CD-ROM és floppy csak vírusellenőrzés után használható.
A gépi beállítások nem változtathatók meg (asztal, képernyő, képernyőkímélő, stb.).
Életkornak nem megfelelő és művelődési intézmény szelleméhez méltatlan lapok nem
tölthetők le.
Anyagi felelősség terheli a géphasználót bármilyen rongálás esetén.
Ha a felsorolt szabályok közül valamelyiket megsértik, az a géphasználattól való eltiltást
eredményezi.
Statisztikát vezetünk a használatról.
Internet használatnál napi első fél óra ingyenes az esélyegyenlőség megteremtése céljából.
Továbbiakban a esetenkénti internethasználat díja: 200 Ft/óra
A szolgáltatást az olvasó csak látogató jegyével veheti igénybe. A számítógépek
használata általános iskolai tanulók számára a földszinten a gyermekeknek külön fenntartott
számítógépen lehet. Gyermekkönyvtárban ingyenes, az Internetes részlegben térítési díj
megfizetésével lehetséges. 13 éven aluliak a számítógépeket csak felnőtt felügyelete mellett
használhatják.
A szolgáltatás igénybe vehető az Internetes részlegben, nyitvatartási időben:
hétfő: zárva
kedd, szerda, péntek: 11.00-18.00
csütörtök: 8.00-16.00
szombat: 8.00-12.00

Nyári nyitva tartás
hétfő: zárva
kedd-péntek: 9.00-16.00
szombat: 8.00-12.00

A számítógépekhez leülni csak a könyvtárosnál történő bejelentkezés után, érvényes látogató
jegy felmutatásával lehet.
Időkorlátozás és a hozzáférés szabályozása:
A számítógépek előzetes bejelentkezés alapján is igénybe
szövegszerkesztésre folyamatosan 2 óra időtartamra használhatók.

vehetőek.

Tanulásra,
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A számítógépről történő nyomtatás költségei:
Fekete-fehér szöveg:
Fekete-fehér kép:
Fekete-fehér szöveg egy-két színes elemmel:
Színes szöveg:
Színes kép:
Szkennelés:
Mentés CD lemezre:

30 Ft/lap
50 Ft/lap
80 Ft/lap
100 Ft/lap
200 Ft/lap
50 Ft/lap

250 Ft/db
Áraink az áfát tartalmazzák.

Nyomtatni csak a könyvtáros engedélyével lehet. Minden nyomtatott oldal díjköteles.
A könyvtár csak az általa telepített programok jogtisztaságáért vállal felelősséget.
A számítógépek alapbeállításait, rendszerét, programjait - a kizárás terhe mellett - tilos
megváltoztatni!
A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat és nem
veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét.
A számítógépben okozott kárért az olvasó kártérítési felelősséggel tartozik.
A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal
jelenteni a könyvtárosnak.
A használók közízlést és közszemérmet sértő internetes oldalakat nem látogathatnak (pl.
pornográf oldalak)! A tevékenység kizárást von maga után!
Az internetezés könyvtári környezetben történik, ezért felhívjuk a figyelmet a környezethez
illő, halk és kulturált viselkedésre.
A használati szabályokat megszegőket, valamint a rendbontókat a szolgálatot teljesítő
könyvtáros eltilthatja a számítógép-használattól, és az okozott kár mértékétől függően további
intézkedések hozhatók velük szemben.
A könyvtárnak jogában áll az internetes forgalom korlátozása és szűrése.

Lajosmizse, 2017. július 10.
Dudás Klára
könyvtárvezető

