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Internet- és számítógép használat

A számítógépeket a könyvtár beiratkozott olvasói használhatják nyitvatartási időben.
A felhasználónak a számítógép használata előtt regisztrálnia kell a könyvtárosnál.
A számítógép használata regisztrációhoz kötött. A díjszabásokról a honlapunkon tájékozódhat
a http://bekesikonyvtar.hu/magunkrol/dijszabas/ linken
A számítógép használat 5 percig ingyenes, az 5 perc leteltével a használati díjat időarányosan
kell megtéríteni.
A gyermekkönyvtárba beiratkozott olvasók a gyermekkönyvtári, a felnőtt könyvtárba
beiratkozott olvasók a felnőtt könyvtári számítógépeket használhatják.
A gyermekkönyvtárban a számítógépeket a 14 éven aluli, beiratkozott olvasók használhatják,
akik számára a szolgáltatás ingyenes.
Egy számítógépnél egyszerre egy felhasználó tartózkodhat.
A könyvtárban elhelyezett számítógépek elsődlegesen információszerzésre használhatók. Az
Internet

hozzáférésen

túl

lehetőség

van

a

számítógépekre

telepített

programok

(szövegszerkesztő, táblázatkezelő, stb.) használatára is.
A számítógépek alapbeállításait (rendszer és asztalbeállítások, megosztások, stb.) módosítani
tilos!
Figyelem! A kliens gépeken eltárolt adatok napi rendszerességgel automatikusan törlődnek.
A könyvtárnak jogában áll az internetes forgalom korlátozása és szűrése.
A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal
jelenteni a könyvtárosnak.
A nem megfelelő használatból eredő károkat a használó köteles megtéríteni.
A könyvtár a számítógépeken lévő fájlokért, az azokban található esetleges vírusfertőzésekből
eredő károkért nem vállal felelősséget.
A nyomtatási szándékot jelezni kell a könyvtárosoknak.
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Saját eszközzel a WiFi ingyenesen használható. A jelszót kérje a pultoknál.
A könyvtár csak az általa telepített programok jogtisztaságáért vállal felelősséget.
Az internet használata során tilos:
•

a személyiségi jogok megsértése

•

bármilyen állam, nemzet, faj, vallás ellen irányuló, jogellenes és pornográf tartalom
felhasználása

•

bármilyen sértő jellegű, mások érzékenységének megsértésére irányuló tartalom közzététele

•

mindennemű zaklató tevékenység végzése, vagy azok közzététele

•

a szerzői jogok megsértése,

•

szoftverek illegális terjesztése,

•

tiltott haszonszerzésre, bűncselekményre irányuló tevékenységek

•

a hálózaton elérhető adatok illetéktelen használata

•

a hálózat és a gépek biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető bármilyen jellegű
tevékenység.

Az internet és számítógép használati szabályzatot be nem tartók eltiltásra kerülnek a további
használattól.
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