
 

Regulamin Czytelni oraz Czytelni Internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej  

im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie w czasie pandemii 

1. Z czytelni internetowej Działu dla Dorosłych mogą korzystać osoby od 15 r.ż. 

2. Korzystanie z czytelni internetowej jest bezpłatne. 

3. Przed wejściem do Czytelni należy zdezynfekować ręce w wyznaczonym do tego miejscu 

oraz być zabezpieczonym maseczką.  

4. Po wejściu należy utrzymywać bezpieczny dystans 2 m odległości od bibliotekarza i innych 

użytkowników. 

5. Użytkownik zamierzający skorzystać z czytelni internetowej jest zobowiązany poinformować 

o tym dyżurującego bibliotekarza oraz okazać swój dokument tożsamości celem wpisania go 

do zeszytu odwiedzin. 

6. Odmowa okazania dokumentu tożsamości skutkuje brakiem możliwości skorzystania z 

czytelni internetowej. 

7. Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających, agresywne nie mogą korzystać z 

czytelni oraz czytelni internetowej. 

8. Jedno stanowisko komputerowe może zajmować tylko jeden użytkownik. 

9. W czytelni należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Na 

terenie całej czytelni nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych. 

10. Korzystanie z Internetu powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i 

edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Nie udostępnia się 

korzystania ze stanowiska komputerowego w celu oglądania filmów, gier. 

11. Indywidualna sesja korzystania z Internetu nie może przekroczyć 60 min. 

12. Informacje nie zapisane bądź zapisane na dysku twardym  zostaną usunięte. Biblioteka nie 

ponosi odpowiedzialności za utratę nieprawidłowo zapisanych danych. 

13. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji 

zastanej. 

14. Użytkownikowi czytelni internetowej zabrania się: 

 Podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera 

 Instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania 

przynoszonego przez użytkownika 

 Zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach 

 Wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów 

operacyjnych stanowisk komputerowych 

 Samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego 

oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych 

 Łamania zabezpieczeń systemu 

 Pobierania z Internetu gier, oprogramowań, filmów, aplikacji. 



15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w 

systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem 

udostępnionego mu połączenia z siecią. 

16. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i 

systemu w momencie ich zauważenia. 

17. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do 

korzystania z czytelni internetowej. 

18. Czytelnia internetowa jest dostępna od 8:00 do 18:00. 

19. Ilość stanowisk komputerowych jest ograniczona w celu utrzymania odpowiedniego dystansu 

między użytkownikami. 

20. Brak wolnego dostępu do księgozbioru czytelni oraz prasy. Istnieje możliwość wypożyczenia 

czasopism, prasy oraz pozycji książkowych do domu. 

21. Czytelnik przed wizytą w czytelni winien przygotować wcześniej interesujące go pozycje 

literatury bądź prasy. Istnieje możliwość zamawiania książek telefonicznie pod numerem (91) 

39 26 260 wew. 38, bądź adresem e-mail: czytdorosli@wp.pl. 

22. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na niniejsze prośby do 2 dni roboczych. 

23. Egzemplarze wypożyczane są na okres maksymalnie 1 tygodnia. W przypadku braku 

zapotrzebowania tych pozycji przez innych czytelników istnieje możliwość przedłużenia 

wypożyczonych pozycji o następny tydzień.  

24. Ogranicza się przebywanie w czytelni maksymalnie do 1 godz. 

25. Po każdym użytkowniku przebywającym w pomieszczeniu czytelni następuje dezynfekcja. 
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