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ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ В ЗАЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНА
БИБЛИОТЕКА - СМОЛЯН
Уважаеми читатели,
преди да започнете работа Ви молим да се запознаете с Правилата за ползване на
автоматизираното работно място
1. Право на безплатно ползване има всеки регистриран читател на РБ Смолян с актуална
регистрация за настоящата календарна година.
2. Компютрите са на разположение на читателите всеки ден в рамките на работното време на
отдела, който посещавате.
3. Времето за ползване на Интернет от един читател е максимално 60 мин. на ден, ако няма
читател, който да чака за Вашето работно място.
4. Ползването на Интернет от един читател след изтичане на безплатния лимит се
таксува на основание Наредба на Общинския съвет - Смолян , относно определяне и
администриране на местните данъци и такси.
5. Ползването на Интернет е за образователни,научни и информационни цели и
комуникация.
6. Не се разрешава изтегляне на софтуер, филми, музика и др. материали, нарушаващи
авторските права.
7. Не се разрешава изтриване, модифициране и добавяне, както и всякакви други действия,
които могат да навредят на компютъра и инсталирания софтуер.
8. Не се разрешава използването на лични софтуерни и хардуерни продукти, за да се
предотврати заразяването на компютъра и библиотечната мрежа с вируси.
9. Не се разрешава използването на предоставената от библиотеката техника за рекламни,
комерсиални и политически цели.
10. При нарушаване на тишината в залите от читателите, ползващи интернет , същите се
лишават от читателски права след съставяне на административен
акт от
ръководството на библиотеката в присъствие на обслужващия персонал и читатели
ползващи залите.
11. За да ползвате това работно място Вие трябва да влезете през акаунт Visitor с парола
1 2 3.
Спазването на посочените правила е задължително. То осигурява защита и спокойствие на
вашата и нашата работа.
Благодарим ви!
Нарушаването на тези правила се наказва с отнемане на читателската карта!

