
REGULAMIN   CZYTELNI  KOMPUTEROWEJ 
BIBLIOTEKI  I  OŚRODKA  ANIMACJI  KULTURY  GMINY  GOŁCZA 

 

§ 1. 

1. Z czytelni Komputerowej mogą korzystać wszyscy. 
2. Czytelnia udostępnia użytkownikom komputerowe bazy danych, zbiory multimedialne, pakiet 

biurowy OpenOffice i Microsoft Word oraz Internet. 

§ 2. 

1. Korzystanie z Internetu, bibliotecznych baz danych i multimediów jest bezpłatne. 
2. Udostępnianie pakietu OpenOffice jest bezpłatne. Pakiety udostępniane są na wyznaczonych 

stanowiskach.  
 

§ 3. 
1. Za wydruki, ksero i skanowanie pobierana jest opłata według cennika. 
2. Udostępnienie nagrywarki w celu nagrania materiałów edukacyjnych na płyty CD jest odpłatne 

według cennika. 
3. Opłata za wyżej wymienione usługi stanowi zwrot kosztów własnych BiOAK w Gołczy. 
4. Cennik opłat stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest umieszczony w Czytelni komputerowej. 

§ 4. 

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych 

1. Wierzchnie okrycie, torby, plecaki, itp. Należy pozostawić we wskazanym miejscu. 
2. Zabrania się spożywania posiłków na stanowiskach pracy z komputerem. 
3. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja, itp.) trzeba pozostawić           

u dyżurnego bibliotekarza na czas korzystania z komputera. 
4. Bibliotekarz wskazuje użytkownikowi miejsce przy stanowisku komputerowym. 

Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody dyżurnego bibliotekarza. 
5. Maksymalny czas korzystania ze stanowiska komputerowych wynosi jedną godzinę. 
6. Możliwe jest przedłużenie czasu dostępu do komputera w przypadku braku zainteresowanych.  
7. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania ze stanowisk komputerowych bibliotekarz 

może ograniczyć czas dostępu do komputera do pół godziny. 
8. Bazy danych na CD i dyski multimedialne ze zbiorów BiOAK w Gołczy udostępniane są 

wyłącznie na miejscu czytelni komputerowej. 
9. Użytkownik powinien poinformować bibliotekarza o zakończeniu pracy, zapłacić należność             

i odebrać dokument tożsamości. 
10. Zabronione jest: 

 Przegrywanie baz danych lub ich części na nośniki komputerowe, 
 Instalacja własnego oprogramowania, 
 Używanie własnych niesprawdzonych przez bibliotekarza dyskietek i płyt CD, 
 Dokonywanie zmian w systemie i ustawieniach komputera. 

11. Użytkownik powinien zgłosić bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenie sprzętu i problemy             
z oprogramowaniem. 

 

§ 5. 

Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu oraz instrukcji i uwag bibliotekarza 
lub zachowujący się nieodpowiednio, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, 
pozbawiony prawa korzystania z Czytelni Komputerowej BiOAK w Gołczy. Od takiej decyzji przysługuje 
prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki. 

§ 6. 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki. 

§ 7. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007 roku. 

 


