ANEXA
nr. 6

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII
JUDEȚENE MUREȘ

REGULAMENT
pentru utilizarea calculatoarelor
obţinute prin proiectul BIBLIONET, pentru accesul gratuit la Internet
Art. 1. Prin calculatoarele obținute în cadrul programului Biblionet,
Biblioteca Județeană Mureș oferă în mod gratuit:
a) informare și documentare în reţeaua Internet;
b) iniţiere şi asistare tehnică de specialitate pentru începători;
c) iniţiere şi asistenţă de specialitate în orientarea utilizatorilor pentru
accesarea:
(1) motoarelor de căutare;
(2) oportunităţilor on-line de comunicare, instruire, afaceri, vizite
virtuale în biblioteci şi muzee, divertisment.
Art. 2. Biblioteca Judeţeană Mureș dispune de calculatoare cu acces gratuit
la Internet, aflate la dispoziţia utilizatorilor, în majoritatea secțiilor bibliotecii.
Art. 3. (1) Accesul gratuit la Calculatoare cu Internet pentru Public se face
în baza Fișei contract de împrumut ce se încheie la data înscrierii la bibliotecă.
În urma încheierii acestei fişe contract se eliberează Permisul de intrare.
(2) Copiii până la 14 ani pot fi înscrişi ca utilizatori numai în prezenţa unuia
dintre părinţi sau tutori legali.
Art. 4. Durata unei accesări a calculatorului peste de 1 (una) oră și se
obţine prin completarea unui buletin de cerere, în baza permisului sau a
prezentării cărții de identitate ori a altor acte doveditoare ale identității.
Art. 5. La expirarea timpului, dacă utilizatorul doreşte să mai obţină încă o
perioadă de acces la internet, completează un nou buletin de cerere, numai cu
condiţia să nu existe utilizatori care aşteaptă la rând pentru a solicita acces la
internet.
Art. 6. Ţinând cont de numărul utilizatorilor, bibliotecarul îşi rezervă
dreptul de a restricţiona accesul unui utilizator la o singură utilizare pe zi, pentru
a satisface cererile deja existente.
Art. 7. Calculatorul pentru public se oprește cu minim 15 minute înainte de
ora închiderii bibliotecii.
Art. 8. Utilizatorii vor avea acces doar pe contul de utilizator al
calculatorului, aceste conturi fiind parolate tocmai pentru a nu se instala
programe sau jocuri ce pot virusa sau deteriora calculatorul.
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Art. 9. Este strict interzisă descărcarea şi instalarea de soft-uri de pe
internet sau suporturi de stocare, pe aceste calculatoare, fără acordul
bibliotecarului.
Art. 10. Scanarea și/sau listarea unor documente de bibliotecă se face
numai de către personalul bibliotecii, la solicitarea utilizatorului, contra cost.
Art. 11. Pe internet vor fi accesate doar site-urile cu caracter informativ și
cultural - educativ. Nu vor fi accesate site-uri care atentează la morală sau au
caracter secret.
Art. 12. Utilizarea căştilor pentru ascultare este obligatorie. Conversaţiile
prin intermediul internetului, prin microfonul căştilor, se pot face numai dacă nu
se deranjează persoanele prezente în sală (sunt interzise în sălile de lectură).
Art. 13. Este strict interzisă abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse
site-uri de pe Internet.
Art. 14. Utilizatorii trebuie să permită bibliotecarului controlul asupra a
ceea ce accesează pe Internet, pentru ca acesta să depisteze accesările interzise
în articolul precedent.
Art. 15. Utilizatorii au posibilitatea de a-şi transfera informaţia culeasă de
pe internet pe CD sau stick sau să o trimită pe o adresă de e-mail la expirarea
timpului de lucru, deoarece aceasta nu va putea fi salvată în calculator.
Art. 16. Folosirea CD-urilor sau stick-urilor se face numai cu aprobarea
bibliotecarului de serviciu.
Art. 17. Utilizatorii au obligaţia de a lăsa echipamentele folosite în starea în
care a le-au primit.
Art. 18. În cazul constatării unor nereguli în funcţionarea calculatorului,
utilizatorii vor anunţa personalul bibliotecii.
Art. 19. Utilizatorii au obligaţia de a avea o atitudine civilizată, ţinută
vestimentară care să corespundă normelor de igienă, să respecte activităţile de
lectură şi studiu, să păstreze liniştea, ordinea și curăţenia în bibliotecă.
Art. 20. Deteriorarea, distrugerea sau sustragerea unor componente ale
calculatoarelor se sancţionează prin recuperarea fizică a unor componente
identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 3 ori preţul componentei
respective.
Art. 21. Echipamentele sunt alimentate la 220 V. Este interzis accesul
utilizatorilor la alimentarea cu curent electric sau la sursele de curent ale PCurilor.
Art. 22. Încălcarea prezentului regulament se sancţionează cu suspendarea
temporară sau definitivă a Permisului de intrare, în funcție de gravitatea faptei
și după analizarea situației de către șeful Serviciului Comunicarea colecțiilor.
Biblioteca îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele reglementări.
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