Załącznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Biblioteki PWSZ w Koszalinie

III. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych
w Czytelni Komputerowej Biblioteki PWSZ

§20.
Prawo do korzystania z czytelni komputerowej mają pracownicy oraz studenci PWSZ
w Koszalinie za zgodą władz uczelni.
§21.
Wszyscy użytkownicy czytelni komputerowej zobowiązani są do:
1) pozostawienia okryć wierzchnich oraz toreb, torebek i teczek w szatni,
2) zapoznania się z regulaminem czytelni komputerowej.
§22.
1. Stanowiska komputerowe zainstalowane w czytelni służą do udostępniania źródeł
informacji niezbędnych do studiowania i prac naukowo-badawczych.
2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich
przeznaczeniem, to znaczy w celach dydaktycznych.
§23.
Bibliotekarz służy pomocą w obsłudze zainstalowanego programu zintegrowanego
systemu zarządzania biblioteką „Patron” opac WWW.

1. Zabronione jest:

§24.

1) wykorzystywanie komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji oraz
gier i zabaw,
2) korzystanie z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywania czynności
naruszających prawa autorskie twórców,
3) instalowanie nowych programów oraz dokonywanie zmian w już istniejących
oprogramowaniach,
4) spożywanie posiłków i wnoszenie napojów,
5) korzystanie z telefonów komórkowych.

§25.
Użytkownicy mogą korzystać tylko z zainstalowanych programów.
§26.
Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni komputerowej należy zachować
ciszę.
§27.
Stanowiska komputerowe mogą być wykorzystywane przez jednego użytkownika
w ciągu jednej godziny, jeżeli są inni oczekujący na dostęp do komputera, po upływie tego
czasu użytkownik jest zobowiązany zakończyć pracę i udostępnić miejsce osobie
oczekującej.
§28.
Wszelkie awarie i usterki sprzętu i oprogramowania użytkownik jest zobowiązany
bezzwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi. Za szkody wynikłe z niewłaściwego posługiwania się
powierzonymi zbiorami i sprzętem komputerowym materialną odpowiedzialność ponosi
dany użytkownik.
§29.
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do
natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
§30
Po zakończeniu pracy na komputerze użytkownik jest zobowiązany do zamknięcia
wszystkich uruchomionych programów i aplikacji. Wejścia USB oraz kieszeń CD-ROM
powinny pozostać puste.
§31.
Na 15 minut przed zamknięciem czytelni na sygnał pracownika należy zakończyć pracę
przy komputerach.
§32.
Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
i stosowania się do zawartych w nim postanowień. Niedostosowanie się do powyższego
regulaminu może skutkować ograniczeniem lub całkowitą utratą prawa korzystania
z Czytelni Komputerowej.

