Obecní knihovna Veverská Bítýška
Provozní řád - využívání výpočetní techniky pro čtenáře
1. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH SLUŽEB

1. Využití výpočetní techniky
1.1 Uživatel může využívat výpočetní techniku knihovny po předložení platného čtenářského průkazu nebo
po provedení registrace a uhrazení registračního poplatku dle platného ceníku. Provozní doba je shodná
s výpůjční dobou knihovny. Provoz Internetu končí 30 min. před uzavřením knihovny.
1.2 Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
Uživatel je povinen seznámit se s Provozním řádem pro využívání výpočetní techniky a ovládat základy
práce na počítači. Použitím počítačů dává uživatel najevo souhlas s tímto Provozním řádem.
1.3 Počítače umístěné v prostorách určených čtenářům, jsou návštěvníkům knihovny volně k dispozici.
Jejich zprovoznění a vypínání provádí knihovník. Uživatel nesmí počítače zapínat, vypínat ani restartovat.
1.4 Počítač s on-line katalogem je vyhrazen pouze pro tento účel. Při používání on-line katalogu se řídí
uživatelé pokyny knihovníka. Uživatel má právo používat on-line katalog maximálně 30 min.
1.5 Používání vlastních CD-ROM, Flash disků a disket není povoleno.
1.6 Uživatelé mohou používat výhradně instalovaný software. Není dovoleno jiný software nahrávat ani
instalovat. Není také povoleno rušit, vytvářet nebo modifikovat systémové soubory či adresáře. Informace
získané při práci s Internetem je možné vytisknout za poplatek určený v Ceníku.
1.7 Získané informace mohou sloužit výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Nelze
je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v
počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
1.8 Uživatel je povinen zacházet s výpočetní technikou tak, aby nedošlo k poškození počítače a jeho
příslušenství a případné závady či poškození ihned ohlásit knihovníkovi. Pokud vznikne poškození vinou
uživatele, je uživatel povinen uhradit opravu tohoto poškození, příp. uvedení techniky do výchozího stavu.

1.9 Provoz sítě knihovny může být podle potřeby omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a
softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

2. Provozní řád pro využívání veřejného internetu
2.1 Přístup na Internet je umožněn všem uživatelům knihovny po předložení platného čtenářského průkazu.
Uživatel je povinen seznámit se s Provozním řádem pro využívání veřejného Internetu. Přístup na Internet je
zdarma.

2.2 Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy
práce s počítačovou sítí Internet. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka. Hlásí zahájení i ukončení
práce s PC. Po ukončení práce musí PC zůstat ve stavu, v němž byl předán knihovníkem.
2.3 Uživatelé si mohou zamluvit místo. Zamluvit stanici je možné i telefonicky (tel. 549 420 114) nebo emailem – mkvb@obecveverskabityska.cz. Stejným způsobem lze zámluvu i zrušit. Při prodlení platí
rezervace maximálně 5 minut.
2.4 Uživatel má právo pracovat s počítačem po dobu maximálně jedné hodiny. Tento čas lze po dohodě s
knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce. Nové přihlášení může uživatel

provést pouze se souhlasem knihovníka. U stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé.

2.5 Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software poskytnutý knihovnou. Není povoleno jiný
software instalovat, nahrávat, rušit, vytvářet, modifikovat systémové soubory či adresáře nebo modifikovat
jakýmkoli způsobem konfiguraci PC.

2.6 Uživatel nesmí: žádnými prostředky se pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu
nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli
způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně
ohlásit knihovníkovi. Dále uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani
chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům
do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.
2.7 Soubory nahrané z Internetu není povoleno stahovat ani ukládat, pouze vytisknout. Použije-li uživatel
připojenou tiskárnu k tisku, je povinen předložit vytištěné dokumenty pracovníkovi knihovny a je povinen
uhradit všechny vytištěné strany včetně špatných. Tisknout je možno pouze černobíle a ve škále šedi - cena
tisku - Kč 1,50/1 strana A4.
2.8 Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb (např.
seznam.cz, gmail.com, centrum.cz atd). Uživatel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo vědomě či
nevědomě k šíření nevyžádaných informací nebo zpráv (zejména e-mailem) - tzv. spamming. Odesílatel se
nesmí vydávat za jinou osobu (platí i pro vyplňování WWW formulářů), nesmí obtěžovat svou
korespondencí ostatní uživatele.
2.9 Není povoleno používat počítačové hry (vč. on-line her formou flash aplikací), chatovat a navštěvovat
stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech. Uživatel také nesmí
navštěvovat stránky, u nichž hrozí vysoké riziko zanesení virové nákazy – např. tzv. warez, porno a stránky
nabízející tzv. cracky. Veškeré přístupy jsou evidovány a při příp. zavirování sítě knihovny budou náklady
na opravu uživateli naúčtovány k náhradě.
2.10 Provozovatel (Obecní knihovna Veverská Bítýška) nenese žádnou odpovědnost za obsah souborů příp.
stažených z Internetu. V případě, že se na PC objeví hlášení o přítomnosti viru, je uživatel povinen
okamžitě přerušit práci a uvědomit pracovníka knihovny.
2.11 Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (Zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon).
Získané informace a data 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. Je zakázáno zneužívat
počítačové sítě k šíření komerční, politické, náboženské nebo nacionální propagandy.
2.12 Uživatel je povinen zacházet s výpočetní technikou tak, aby nedošlo k poškození počítače a jeho
příslušenství a případné závady či poškození ihned ohlásit knihovníkovi. V případě porušení Provozního
řádu může být uživatel vykázán pracovníkem knihovny a může mu být odepřen další přístup k výpočetní
technice knihovny. Uživatel je v takovém případě povinen uhradit veškeré náklady spojené s opravou
či obnovením původního stavu.
Schváleno Zastupitelstvem obce Veverská Bítýška dne 25.10.2007.
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