MĚSTSKÁ KNIHOVNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
Turnovská 717, 295 01 Mnichovo Hradiště, knihovna@mn.hradiste.cz
příloha č. 2 knihovního řádu

Pravidla pro využívání počítačů a přístup k internetu – oddělení pro děti
1. Služby internet mohou v dětském oddělení využívat pouze návštěvníci do 15 let s platnou
registrací. Internet je přístupný ve výpůjční době dětského oddělení.
2. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači.
3. Přístup je pouze na vybrané stránky internetu - www určené dětem, které volí z adresáře.
4. Jiné stránky - pro vyhledávání studijních materiálů -může zpřístupnit jen pracovnice
knihovny.
5. Na jednom počítači mohou pracovat současně pouze dva uživatelé.
6. Je dovoleno používat služeb vybraných www i jejich e-mailových služeb.
7. Není dovoleno hrát počítačové hry
8. Není povoleno stahování souboru (pouze tisk).
9. V případě porušení některého ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovnicí knihovny
přístup k internetu ukončen.
10. Doba práce na počítači pro každého uživatel je 30 minut.

V Mnichově Hradišti dne 21.3.2011

Arnošt Vajzr
starosta města

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
Turnovská 717, 295 01 Mnichovo Hradiště, knihovna@mn.hradiste.cz
příloha č.3 Knihovního řádu

Pravidla pro využívání počítačů a přístup k internetu – oddělení pro
dospělé
 Služby internetu mohou využívat pouze zájemci s platnou registrací v městské knihovně.
Internet je přístupný pouze ve výpůjční době knihovny.
 Základní doba práce na počítači je 30 minut.
Pokud není další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit.
V této prodloužené době je távající uživatel povinen uvolnit místo nově příchozímu zájemci.
Přednost mají zájemci, kteří se předem objednali na určitou dobu.
 Uživatel musí ovládat základy práce na počítači.
 Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny.
 Uživatel se může předem objednat na internet osobně nebo telefonicky na čísle 326772202.
Doba prodlení je maximálně 5 minut, zamluvení stanice lze stejným způsobem zrušit.
 Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na pevný
disk jakékoliv vlastní soubory,ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený
software nebo restartovat počítač.
 Na jednom počítači mohou pracovat současně pouze dva uživatelé.
 Není povoleno hrát počítačové hry.
 Uživatel mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem.
Starším uživatelům se, s ohledem na umístění počítače, doporučuje tyto stránky také
nenavštěvovat.
 Městská knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak
obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.
 V případě porušení některého ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovnicí knihovny
přístup k internetu ukončen.

V Mnichově Hradišti dne 21.3.2011
Arnošt Vajzr
starosta města

