ARVUTI JA INTERNETI KASUTAMINE LAGEDI RAAMATUKOGUS
1.1 Arvutit võivad teabetsinguks kasutada kõik soovijad üldjuhul alates 12 eluaastast. Eelduseks on
arvuti ja Windows keskkonna kasutamise oskus. E-kooli ja õppeotstarbel võivad arvutit kasutada ka
nooremad õpilased.
1.2 Arvuti kasutamine on tasuta.
1.3 Enne arvuti taha asumist esitab kasutaja lugejakaardi või fotoga isikut tõendava dokumendi, tutvub
kasutamise eeskirjaga.
1.4 Arvuti kasutamise algus- ja lõpuaeg fikseeritakse vastavas andmikus ja kasutaja annab selle kohta
allkirja.
1.5 Arvutit kasutab korraga vaid üks inimene ja mitte kauem kui 55 minutit ühel päeval.
1.6 Arvuti on mõeldud eelkõige teabeotsinguks internetist, õppetööks, referaatide koostamiseks ja muu
vajaliku informatsiooni hankimiseks ning e-teenuste kasutamiseks.
1.7 Arvuti kasutajal on keelatud:
1.
Arvuti seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine.
2.
Igasugune muudatuste tegemine arvuti konfiguratsioonis.
3.
Arvuti omavoliline väljalülitamine ning restartimine.
4.
Isikliku disketi või/ja CD kasutamine ning mäluseadme kasutamine ilma raamatukogutöötaja loata.
5.
Andmete salvestamine arvuti kõvakettale ilma raamatukogutöötaja loata.
6.
Tarkvara ja arvutimängude installeerimine.
7.
Arvutimängude mängimine.
8.
Tasuliste lehekülgede külastamine, vaenu õhutavate ja pornograafilise sisuga veebilehekülgede
külastamine.
1.8 Arvutikasutaja peab hoidma puhtust ja korda, keelatud on söömine. Lubamatu on igasugune
tegevus, mis häirib raamatukogus viibijate tööd.
1.9 Tõrgetest arvuti ja interneti kasutamisel tuleb koheselt teatada raamatukogu töötajale.
1.10
Igasuguse nõuande ja abi saamiseks on arvuti kasutajal õigus pöörduda raamatukogu töötaja
poole.
1.11
Vajadusel võib raamatukogu töötaja lõpetada arvuti ja interneti kasutamise enne tööaja lõppu
(side- ja elektrihäired, äike jm).
1.12
Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutaja poolt
ning ei vastuta kasutaja poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutus oma
käitumise eest lasub täielikult kasutajal.
1.13
Arvutikasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju korvab kasutaja.
1.14
Eeskirja rikkumisel kaotab lugeja õiguse kasutada arvutit kahe nädala kuni kuue kuu jooksul,
korduval eeskirja eiramisel määramata ajaks.
1.15
1.
2.
3.
4.
5.

Traadita internetiühenduse (WiFi) kasutamiseks:
peab kasutajal olema sülearvuti WiFi võrgukaardiga;
kasutaja on kohustatud pakutavat teenust kasutama head tava järgides;
keelatud on igasugune heli esitamine sülearvutist ilma kõrvaklappideta;
keelatud on raamatukogu andmesidevõrgu koormamine suurte failide allalaadimisega;
raamatukogu ei võimalda WiFi võrgus väljatrükki printerile.

