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REGULAMIN KORZYSTANIA  

Z PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ 

W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ 

W BIELSKU-BIAŁEJ 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

 

1. Pracownia Multimedialna służy: 

‒ zdobywaniu i przetwarzaniu informacji dostępnej przez Internet oraz informacji 

multimedialnej, 

‒ wspieraniu procesu ustawicznego kształcenia i samokształcenia użytkowników,  

‒ powszechnemu udostępnieniu możliwości przeszukiwaniu księgozbiorów bibliotek. 

 

2. Prawo do korzystania z Pracowni Multimedialnej posiadają: 

‒ nauczyciele,  

‒ studenci,  

‒ maturzyści, 

‒ inni użytkownicy, zainteresowani kształceniem i wychowaniem. 

 

3. Korzystanie z pracowni jest bezpłatne, użytkownicy ponoszą jedynie koszty związane 

z powielaniem i wydrukiem materiałów. Odpłatność za te usługi określa cennik 

stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu 

 

 

 

II. Zasady korzystania z Pracowni Multimedialnej. 

 

 

1. Użytkownik ma prawo do: 

‒ bezpłatnego korzystania na miejscu z zasobów Internetu oraz wydawnictw 

multimedialnych dostępnych w bibliotece,  

‒ kopiowania, drukowania, skanowania dokumentów,  

‒ kopiowania informacji na nośnikach pamięci.  

 

2. Przy jednym stanowisku może pracować jedna osoba. 

 

3. Limit czasu pracy w sesji internetowej wynosi 2 godziny.  

 

4. Użytkownik powinien: 

‒ zapoznać się z niniejszym regulaminem,  

‒ dokonać wpisu do rejestru użytkowników oraz okazać do wglądu dokument 

tożsamości u dyżurującego bibliotekarza, 

‒ posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programów, 

‒ zgłosić zamiar korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego,  

‒ zgłosić uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera, 
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‒ po zakończeniu pracy pozostawić komputer w niezmienionej konfiguracji, 

‒ zwolnić miejsce pracy na prośbę dyżurującego nauczyciela-bibliotekarza. 

5. Użytkownikowi zabrania się: 

‒ wykorzystywania komputerów do celów zarobkowych, 

‒ tworzenia, wyszukiwania i prezentowania materiałów zawierających treści 

pornograficzne i obrażających uczucia innych osób oraz propagujących przemoc 

i ustroje totalitarne, 

‒ przeglądania i instalowania własnych programów, komunikatorów internetowych oraz 

gier komputerowych, 

‒ masowego rozsyłania materiałów o charakterze reklamowym, wirusów 

komputerowych oraz innych programów mogących spowodować uszkodzenie 

komputerów, 

‒ zakłócania spokoju innym użytkownikom, 

‒ korzystania z telefonów komórkowych oraz spożywania napojów i artykułów 

spożywczych. 

 

 

 

III. Postanowienia końcowe. 

 

   

1. Nauczyciel-bibliotekarz ma prawo sprawdzenia przeglądanych przez użytkownika stron. 

 

2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez użytkownika nauczyciel-bibliotekarz 

ma prawo do natychmiastowego przerwania korzystania z komputera. 

 

3. W przypadku uporczywego naruszania regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony 

możliwości korzystania z Pracowni Multimedialnej. 

 

4. Wnioski i uwagi dotyczące działania Pracowni Multimedialnej można zgłaszać 

u dyżurującego nauczyciela-bibliotekarza. 

 

5. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży 

w kompetencji dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. 

 

6. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania spowodowane przez 

użytkownika odpowiada finansowo użytkownik. 

 

7. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. 

 

8. Traci moc Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej z 2 czerwca 2008 r. 

 

9. Postanowienia regulaminu obowiązują od 18 maja 2015 r. 

 

 

        

 

Bielsko-Biała, 18.05.2015 r. 
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Załącznik do Regulaminu Korzystania  

z Pracowni Multimedialnej  

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej 

 

 

 

 

Od 18 maja 2015 r. ustala się następującą wysokość opłat za usługi reprograficzne 

i wydruk materiałów: 

 

 

Format A4 jednostronny:  0,20 zł 

 

Format A4 dwustronny:  

 

0,40 zł 

 

 


