Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
Anton Bernolák Könyvtár Érsekújvár
--------------------------------------------------------------------

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA VEREJNÉHO INTERNETU
1)

Prístup na internet prostredníctvom počítačovej techniky v Knižnici
Antona Bernoláka je umožnený každému čitateľovi knižnice po
predložení PREUKAZU ČITATEĽA.

2)

PREUKAZ ČITATEĽA A ZÁROVEŇ POUŽÍVATEĽA
VEREJNÉHO INTERNETU vystaví Knižnica Antona Bernoláka po
predložení OP alebo Súhlasu rodičov (deti do 15 rokov).
PLATNOSŤ preukazu je 12 mesiacov od dátumu vystavenia
POPLATOK je 4,-€ pre dospelých a 2,-€ pre deti do 15 rokov

3)

VEREJNÝ INTERENET JE PRE ČITATEĽOV KNIŽNICE
PRÍSTUPNÝ DENNE do 16:00 hod., v SOBOTU do 13:00 hod.

4)

NÁVŠTEVNÍK V PRIESTOROCH KNIŽNICE JE POVINNÝ:
a) dodržiavať všetky stanovené pravidlá a rešpektovať pokyny osoby,
poverenej dozorom nad prevádzkou a technickým vybavením
b) nedostatky a zistené poruchy pri prevádzke zariadení ihneď nahlásiť
dozorujúcej osobe
c) porušovanie týchto pravidiel inými návštevníkmi ihneď nahlásiť
dozorujúcej osobe

5)

Predpokladom využívania internetu sú základné znalosti práce
s počítačom. Za jedným počítačom môže sedieť len jedna osoba.
Prednostné právo používať verejný internet majú študenti a dospelí, ktorí
vyhľadávajú potrebné informácie k štúdiu.

6)

V priestoroch knižnice JE ZAKÁZANÉ:
a) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať zariadenie a zasahovať do
technického a programového vybavenia, do kabeláže a nastavenia
počítačov
b) premiestňovať zariadenie miestnosti a počítačovú techniku
c) spôsobovať hluk, nečistotu, alebo inak obťažovať ostatných
návštevníkov

d) vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok
e) používať mobilný telefón
7) NIE JE POVOLENÉ:
a) prezerať internetové stránky s rasistickým, pornografickým alebo
násilie propagujúcim obsahom
b) konzumovať jedlá a nápoje
8)

Návštevníci sú povinní dodržiavať ustanovenie knižničného
a výpožičného poriadku KAB v Nových Zámkoch. Knižnica si vymedzuje
právo časového obmedzenia prístupu používateľov na verejný internet.
Časový prístup je max. 30 min., ktoré pracovník môže po zvážení
okolností upraviť (predĺžiť alebo skrátiť).
9) Osoby nedodržujúce hygienické návyky, ktoré obťažujú ostatných
používateľov verejného internetu, môže dozorujúca osoba vykázať
z miestnosti.
10) Pri porušení niektorých z uvedených pravidiel pracovník KAB môže
návštevníka vykázať z miestnosti.
11) Knižnica je zabezpečená signalizačným zariadením.

Mgr. Ľubica Červená
riaditeľka KAB NZ

V Nových Zámkoch, dňa 2.10.2017

