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ŠILUTĖS F. BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALO NAUDOJIMOSI
KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU
TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
1. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos filialo (toliau – VB
filialas) naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato viešosios
bibliotekos filialo vartotojų naudojimosi kompiuteriais ir internetu tvarką, vartotojų teises, pareigas
bei atsakomybę.
2. VB filiale esantys kompiuteriai skirti informacijos paieškai interneto tinkluose, duomenų
bazėse ir kompaktiniuose diskuose (CD-ROM, DVD ir kt.).
3. VB filiale naudotis kompiuteriais ir internetu gali visi vartotojai, mokantys dirbti
kompiuteriu ir susipažinę su šiomis Taisyklėmis.
4. Nemokantiems dirbti kompiuteriu ir savarankiškai susirasti reikalingą informaciją internete
suteikiamos bibliotekininko konsultacijos, rengiami individualūs ir grupių mokymai.
5. Moksleiviai, besimokantys bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose internetu naudotis
gali tik po pamokų.
6. Vartotojai gali naudotis belaidžiu internetu ir tik bibliotekos įdiegtomis programomis.
II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA
7. Vartotojai, norintys pirmą kartą pasinaudoti kompiuteriais ir interneto paslaugomis, privalo
pateikti VB filialo darbuotojui LIBIS Skaitytojo pažymėjimą (bilietą) ir gauti iš bibliotekininko
prisijungimo duomenis.
8. Lankytojas, neturintis LIBIS Skaitytojo pažymėjimo, turi gauti vienkartinio vartotojo
prisijungimo duomenis.
9. VB filialo darbuotojas vartotojui nurodo laisvą darbo vietą. Vartotojai dirba po vieną.
10. Viešosios interneto prieigos ir belaidžio interneto vartotojai, norintys naudotis
kompiuteriais ir internetu pirmą kartą yra supažindinami su šiomis Taisyklėmis.
11. Nuolatiniai vartotojai prie viešosios interneto prieigos jungiasi su savo prisijungimo
duomenimis.
12. Naudotis interneto paslaugomis galima 1 valandą per dieną. Interneto paslaugos VB filiale
yra nemokamos.
13. Vartotojai, norintys klausytis garso įrašų, gali kreiptis į bibliotekininką ir gauti ausines.
III. VARTOTOJŲ TEISĖS
14. Vartotojai turi teisę:
14.1. iš anksto rezervuoti sau vietą prie kompiuterio;
14.2. naudotis bibliotekininko pagalba dirbdamas kompiuteriu ir ieškodamas informacijos
internete;
14.3. įsirašyti surinktą informaciją į savo atsineštą laikmeną;
14.4. naudotis VB filiale teikiamomis mokamomis paslaugomis (dokumentų spausdinimas,
skenavimas, kopijavimas).
15. Vartotojai neturi teisės:
15.1. žaisti smurtinius žaidimus, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią
nusikalstamą veiklą skatinančią
informaciją (žr. Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymą, Nepilnamečių apsaugos
nuo

neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikos teisės
aktus);
15.2. įrašyti savo laikmenų duomenis lokaliame kompiuterio diske; naudotis IRC (interneto
diskusijų forumais);
15.3. garsiai kalbėti, triukšmauti ar kitokiais veiksmais trukdyti kitiems vartotojams;
15.4. savavališkai išjungti kompiuterį, gadinti kompiuterinę ir programinę įrangą;
15.5. naudoti kito asmens prisijungimo duomenis.
IV. VARTOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
16. Vartotojai, naudodamiesi kompiuteriais ir interneto paslaugomis, privalo laikytis šių
Taisyklių bei galiojančių Bibliotekos naudojimosi taisyklių.
17. Už šių taisyklių nesilaikymą gali būti taikomos drausminės priemonės – draudimas naudotis
kompiuteriais ir viešąja interneto prieiga tam tikrą laikotarpį.

