Výňatek z KNIHOVNÍHO ŘÁDU
Městské knihovny v Bojkovicích (Muzeum Bojkovska, p.o.) – směrnice č. 3/2018

Čl. 3 Pokyny pro používání výpočetní techniky

ŘÁD INTERNETOVÝCH STANIC
1. Internet je v Městské knihovně v Bojkovicích zpřístupněn především jako zdroj
informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním
účelům.
2. Přístup na internet je umožněn zdarma, a to na dobu 30 minut, není-li po té další
zájemce, je možné tuto dobu prodloužit, max. na 60 minut.
3. Před zahájením činnosti se uživatelé prokazují pracovnici MěKB čtenářským
průkazem, ostatní veřejnost průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas…)
4. U jedné internetové stanice mohou pracovat max. 2 osoby.
5. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka.
6. V prostorách knihovny je také volně dostupné WiFi připojení po dobu 15 minut, po té
bude uživatel automaticky odpojen
7. Uživatel je povinen hlásit zahájení a ukončení práce na PC knihovníkovi
8. Zprovoznění a vypínání počítačů provádí pracovník knihovny
9. Uživateli není povoleno:
a. Používat počítače knihovny k jiným účelům, než k využívání služeb
poskytovaných knihovnou.
b. Kopírovat a distribuovat jakékoliv části software nainstalovaného v počítačích
knihovny.
c. Vykonávat jakoukoliv činnost, která by narušila provoz počítače, periferií nebo
sítě.
d. Pokoušet se o obcházení prostředků zabezpečení počítače, sítě a ochrany dat.
e. Jakkoliv narušovat, nebo sledovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě.
f. Přetěžovat počítačovou síť knihovny (např. stahováním neúměrného objemu
dat z internetu).
g. Měnit nastavení počítače, plochy obrazovky, ukládat data na pevný disk,
instalovat programy, nebo jejich doplňky (skiny).
h. Spouštět programy, které nejsou součástí nainstalovaného software počítače.
i. Používat počítač k přístupu do jiných počítačů knihovny.
j. Vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo
národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus,
násilí nebo podněcující k užívání drog.
k. Využívat počítače knihovny k činnostem neslučitelným s platnými právními
předpisy ČR.
10. Veškeré náklady, které vzniknou Městské knihovně v Bojkovicích (dále jen MěKB) v
důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a
dokumentům je uživatel povinen uhradit v plné výši.

11. Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho úmyslnou nebo neodbornou
manipulací s prostředky výpočetní techniky a je povinen knihovně uhradit v plné výši
náklady spojené s uvedením do původního stavu. Získané informace a data (v
jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k
jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat,
rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat
nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
12. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 216/2006
Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a
informací může být trestné (viz. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů).
13. Uživatel může do počítače, který tuto činnost umožňuje, vkládat vlastní média (CD
ROM, Flash disky apod.) pouze za účelem odeslání vlastních dat prostřednictvím
internetu, tisku nebo uložení dat získaných z internetu. V žádném případě nesmí tato
data ukládat na pevný disk počítače. V případě jakýchkoliv změn způsobených touto
činností (změna konfigurace, případně zavirování) je povinen knihovně uhradit v plné
výši náklady spojené s uvedením do původního stavu.
14. Provoz počítačové sítě knihovny může být omezen, nebo přerušen z důvodů
nezbytné technické a softwarové údržby, případně z jiných závažných důvodů.
15. Přístup na internet je možné předem rezervovat (osobně i telefonicky na čísle
739 271 001). Rezervování internetu je vázáno na určitou dobu, jejím nedodržením
pozbývá rezervace platnost.
16. V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníka knihovny o pomoc a
konzultaci.

