
Regulamin
 Czytelni Internetowej 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku

I. Zasady ogólne.

1. Prawo  do  korzystania  z  Czytelni  mają  wszyscy  czytelnicy,  posiadający 
aktualną kartę biblioteczną.

2. Z pracowni mogą korzystać czytelnicy będący uczniami Gimnazjum oraz starsi 
z  podstawową obsługi  komputera;  Biblioteka  nie  prowadzi  szkoleń  w  tym 
zakresie.

3. Przed przystąpieniem do korzystania  z  Czytelni  czytelnik  zobowiązany jest 
zapoznać się z Regulaminem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do zeszytu 
odwiedzin.

4. Zgłaszający  się  zobowiązany  jest  zostawić  kartę  biblioteczną  u  dyżurnego 
bibliotekarza . Dokument odbiera się po zakończeniu korzystania  z Czytelni.

5. Wierzchnie okrycie, teczkę, torebkę należy pozostawić w szatni.
6. W Czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
7. W Czytelni obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
8. W  przypadku  „zawieszenia”  pracy  komputera  należy  powiadomić  o  tym 

pracownika Czytelni, bez podejmowania prób naprawy.
9. Użytkownicy mają prawo do:

- korzystania z dostępu do Internetu na zasadach określonych w pkt. III 
Regulaminu;

- korzystania z komputera 1 godzinę, czas ten może zostać wydłużony 
w przypadku braku osób chętnych do korzystania z komputera;

- korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w 
BPMiG na zasadach określonych w pkt. II Regulaminu;

- korzystania  na  miejscu  z  księgozbioru  i  czasopism dostępnych  w 
Czytelni;

- telefonicznej rezerwacji czasu pracy na komputerze (tel. 457-24-22);
- kopiowanie  części  danych  w  formie  wydruku  lub  na  płycie  CD 

zakupionej  w  Czytelni.  Za  wydruk  pobiera  się  opłatę  zgodnie  z 
cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu;

10. Użytkownikom nie wolno:
- korzystać z własnych nośników (dysków, CD – ROM);
- zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym 

dysku twardym komputera;
- korzystać  z  oprogramowania  nie  wymienionego  w  pkt.  II  i  III, 

zainstalowanego  na  dysku  komputera,  z  wyjątkiem  otrzymanej 
wyraźnej zgody pracownika Czytelni;

11. Godziny otwarcia Czytelni Internetowej:
Poniedziałek                     9.00  -  15.00
Wtorek                              9.00  -  15.00
Środa         10.00  -  17.30
Czwartek         10.00  -  17.30
Piątek           9.00  -  15.00
Sobota (II w miesiącu)   10.00  -  14.00

II. Korzystanie z oprogramowania multimedialnego.

1. Komputer może być wykorzystany do przeglądania płyt CD-ROM  czasopism.
2. Dźwięk  odtwarzany  podczas  pracy  programów  multimedialnych  może  być 

emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.



3. Użytkownik  może  korzystać  jednocześnie  tylko  z  jednego  programu 
multimedialnego.

4. Korzystanie z oprogramowania multimedialnego dostępnego w bibliotece jest 
bezpłatne.

III. Korzystanie z dostępu do Internetu.

1. Korzystanie  z  dostępu  do  Internetu  ogranicza  się  do  przeglądania  zasobów 
sieci przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera 
(tzn. serwisy World Wide Web).

2. Zabrania  się  kopiowania  na  dysk  twardy komputera  danych  oraz  instalacji 
oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie.

3. Zabrania się korzystania z komunikatorów internetowych (gadu – gadu, tlen, 
czat itp.).

4. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
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