Doplněk č. 1 Knihovního řádu
Místní knihovny Kvíčovice

I.Základní ustanovení

Čl.2
Veřejné knihovnické a informační služby
1. c) informační služby
cc) knihovna poskytuje bezplatný a veřejný přístup k internetu který se řídí
provozním řádem internetové studovny.

V.Závěrečná ustanovení
Tento doplněk č.1 knihovního řádu nabývá účinnosti dne 15.12.2008

VI. Přílohy Knihovního řádu
3. Provozní řád internetové studovny

.....................................................
obec (razítko, podpis)

.................................................
knihovník (razítko,podpis)

PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETOVÉ STUDOVNY
Místní knihovny Kvíčovice
platnost od 15.12.2008
Místní knihovny Kvíčovice umožňuje přístup na Internet občanům za těchto podmínek:
1. Studovna je otevřena ve středu od 18:00 do 20:00 hodin
2. Služby internetu může využívat každý každý občan starší 15-ti let po přeložení
občanského průkazu.
3. Děti mají přístup k internetu za účasti rodičů nebo osob starších 18 let.
4. Služby jsou poskytovány bezplatně
5. Uživatel musí být před započetím práce na Internetu zaregistrován pracovnicí
knihovny
6. Uživatel musí dbát pokynů pracovnic knihovny
7. Uživatel musí ovládat práci na počítači s operačním systémem WINDOWS a
základními principy práce s počítačovou sítí Internet
8. Základní doba užívání je 30 minut denně
9. U jednoho počítače mohohou pracovat nanejvýš dva lidé – platí doba užívání 30
minut. Pokud uživatel potřebuje delší dobu pro práci – je možné dobu prodloužit o 30
minut po dohodě s pracovnicí knihovny
10. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software.
11. Soubory stažené z Internetu lze ukládat na diskety, CD, USB disk apod. vlastní (po
prověření pracovnicí knihovny) nebo vytisknout zdarma na tiskárně.
12. Knihovna si vyhrazuje právo ukončit podle potřeby práci uživatele

Co není dovoleno :
13. Nahrávat na pevný disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z
Internetu
14. Je zákázáno jakkoli měnit vzhled obrazovky, přenastavovat domovskou stránku, měnit
programové vybavení
15. Vypínat nebo restartovat počítač
16. Vkládat vlastní diskety bez dovolení pracovnice knihovny
17. Provozování počítačových her
18. Vyhledávání a využívání stránek s erotickou a pornografickou tématikou a stránek,
které jsou jakýkoliv způsobem v rozporu s platnými právními předpisy
ČR a s Listinou základních práv a svobod (propagující fašismus,rasismus,nábožensky a
národnostně urážející nebo podněcující k násilí a užívání drog apod.)
Knihovna nenese odpovědnost za obsah webových stránek a rychlosti připojení
Uživatel nese plnou zodpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by
jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Uživatel je zodpovědný
za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod
způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Veškeré náklady, které vzniknou knihovně vlivem nekorektního přístupu uživatele ke
zdrojům na Internetu, je uživatel povinen uhradit.
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek vystavených na Internetu.
V případě nerespektování Provozního řádu internetové studovny je pracovník knihovny
oprávněn přerušit práci uživatele Internetu.
Tento Provozní řád internetové studovny nabývá platnosti dne 15. 12. 2008

Rudolf Wilhelm v.r.
starosta obce

Příloha č. 1

Knihovní řád Místní knihovny Kvíčovice

Ceník služeb a sankcí
1. Registrační poplatek
dospělí .......................................
studenti ......................................
důchodci ....................................
děti ...........................................

50,-Kč
20,-Kč
20,-Kč
20,-Kč

2. Meziknihovní výpůjční služba
Odeslání žádanky (poštovné) .........30,-Kč
3. Sankce a porušení knihovního řádu
Upomínací a vymáhací výlohy
1. upomínka ................................... 2,-Kč
2. upomínka .................................. .5,-Kč
3. upomínka ..................................10,-Kč
4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu
Cena knihy
Výlohy za zpracování dokumentu ...10,-Kč

V Kvíčovicích 15.12.2008

.................................................
razítko obce, podpis

............................................
razítko knihovny, podpis

